
    R  ezultaty projektu

1) MULTIMEDIALNE MATERIAŁY EDUKACYJNE
• udostępnione na otwartej licencji Creative 

Commons za pośrednictwem platformy 
interentowej projektu

• opracowane w języku polskim, angielskim, 
hiszpańskim, włoskim, portugalskim, tureckim

• stworzone w celu promowania aktywnego 
obywatelstwa, kreatywności i wykorzystania 
wyników do zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich

a w tym:

a) PRZEWODNIKI w formie eBooka na temat 
innowacyjnych narzędzi oraz metod  w edukacji 
dorosłych,  takich jak metoda Creative Problem 
Solving (umiejętność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach), Programowanie neurolingwistyczne 
(NLP), Metoda Otwartej Przestrzeni (OST) , 
metoda World Café;

b) KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK na temat 
niekonwencjonalnych inicjatyw z gatunku 
ekonomii dzielenia się i ekonomii współpracy 
(Sharing i Collaborative Consumption) na 
obszarach miejskich;

2) PLATFORMA INTERENTOWA projektu,na którą 
składają się:

a) strona internetowa;
b) blog i Social Networks;
c) Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępne w języku 

polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, 
portugalskim i tureckim.

3) CERTYFIKOWANY PROFIL ZAWODOWY
SPECJALISTA W ZAKRESIE INWENCJI TWÓRCZEJ I 

WDRAŻANIA EKONOMII DZIELENIA SIĘ;

4) WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE rezultaty 
pracy intelektualnej projektu.

D  owiedz się więcej!

Odwiedź nas na:
web i blog: www.creatuse.eu
fb: www.facebook.com/CREATUSEPROJECT

Kontakt

Euro-Idea Fundacja Społeczno Kulturalna
e-mail: euroidea.fsk@gmail.com
www.euroidea.wordpress.com

Projekt został zrealizowany przy wsparciu �nansowym 
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej 
autorów i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość 
merytoryczną.

CREATive Urban Sharing in Europe

www.creatuse.eu

E   rasmus+ 

KA2, Partnerstwa strategiczne na rzecz 
edukacji dorosłych
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  N   asz cel

Projekt ma na celu:
• Badanie o zasięgu europejskim, selekcję i 

analizę dobrych praktyk na temat kreatywnych 
inicjatyw z gatunku ekonomii dzielenia się i 
ekonomii współpracy(Sharing i Collaborative 
Consumption) na obszarach miejskich.

• Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie 
innowacyjnych programów, metod i narzędzi 
edukacyjnych takich jak metoda Creative 
Problem Solving (umiejętność radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach), Programowanie 
neurolingwistyczne (NLP), Metoda Otwartej 
Przestrzeni (OST) , metoda World Café oraz inne 
zasoby i narzędzia do promowania 
zrównoważonego stylu życia w aglomeracjach 
miejskich.

• Transfer wiedzy, w tym bezpłatne materiały 
edukacyjne, udostępnione na otwartej licencji 
Creative Commons za pośrednictwem platformy 
interentowej projektu.

• Utworzenie certy�kowanego pro�lu 
zawodowego - SPECJALISTA W ZAKRESIE 
INWENCJI TWÓRCZEJ I WDRAŻANIA EKONOMII 
DZIELENIA SIĘ(“EXPERT IN CREATIVITY AND 
SHAREABLE POLICIES”) , na podstawie systemu 
ECVET.

• Upowszechnianie kultury przedsiębiorczości, w 
tym inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych poprzez rozwój 
kompetencji i umiejętności jej 
mieszkańców.Projekt uczy kreatywności w 
ekonomii dzielenia się na obszarach miejskich, 
zachęca do podejmowania działań bardziej 
skoncentrowanych na ludziach, zrównoważonym 
rozwoju oraz wartościach, takich jak współpraca i 
współdzielenie zasobów.

G   rupa docelowa projektu

• Dorośli słuchacze,

• Instytucje sektora publicznego,

• Miejskie wspólnoty i społeczności lokalne,

• Osoby zainteresowane bardziej 
zrównoważonym stylem życia,

• Aspiranci startupowcy i przedsiębiorcy z 
obszaru innowacji, ekonomii społecznej 
oraz informatyki, 

• Studenci, uczniowie, dorośli słuchacze 
zainteresowani poszerzeniem wiedzy i 
umiejętności,

• Sieć ekspertów w sektorze edukacji 
dorosłych (edukatorzy , trenerzy, 
świadczący usługi szkoleniowe doradztwa 
zawodowego, edukacyjnego i coachingu, 
centra kształcenia ustawicznego),

• Organizacje partnerskie oraz ich 
interesariusze.

 K  onsorcjum projektu

Youth Europe Service (Włochy)
Project Coordinator
www.yespotenza.wordpress.com

Aidlearn, Consultoria em Recursos 
Humanos Lda. (Portugalia)
www.aidlearn.com

Euro-Idea Fundacja 
Społeczno-Kulturalna (Polska)
www.euroidea.wordpress.com

Kirşehir Valiliği (Turcja)
www.kirsehir.gov.tr

Agencia para el Empleo de Madrid 
(Hiszpania)
www.madrid.es

Universita degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Włochy)
www.uniba.it

Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca Scienti�ca - U�cio Scolastico 
Regionale per la Campania (Włochy)
www.campania.istruzione.it

Inova Consultancy ltd.
She�eld (Wiekla Brytania )
www.inovaconsult.com


