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TERVETULOA LUKEMAAN
„SUPPORTING
ENTREPRENEURS IN THE
CULTURAL AND CREATIVE
INDUSTRY SECTOR”
PROJEKTIN 3. UUTISKIRJETTÄ!
Tässä kirjeessä kerromme:
Kolmannesta
projektikokouksesta
Tiedotustapahtumista
Viimeaikaisista saavutuksista
ja toimista

•
•
•

Mitä olemme saaneet aikaiseksi?
SHADOWS
–
projektiryhmä
on
työskennellyt yhdessä projektin 5.
tuotoksen, observatorion, parissa.
Observatorio
on
nähtävillä
verkkoalustallemme.
Yritysten
kuvaukset
ovat
saatavilla
englanniksi,
mutta
maakohtaiset
yritykset
on
esitetty
myös
paikallisilla
kielillä
oppimisprosessin mahdollistamiseksi
kaikille käyttäjille. Tuotos löytyy
osoitteesta:

http://creative-entrepreneurs.eu/
observatory/

Mikä on observatorion
päätarkoitus ?
Observatorio on kehitetty:
•

Toimimaan
inspiroivana
roolimallina
kulttuurija
luovien
alojen
yrittäjille
innostamaan
uusien
liiketoimintayritysten
kehittämisessä.

•

Toimimaan
välittömänä
ja
hyödyllisenä
tietolähteenä
uusille
ja
aloittaville
yrittäjille

•

Tarjoamaan
valikoiman
verkkoympäristöjä
ja
foorumeja, joissa kulttuurija
luovilta
aloilta
valmistuneet
voivat
vaihtaa
ajatuksia
ja
käytäntöjä
vertaisten kesken.

Päivitämme jatkuvasti yritysten
ja
tutkinnon
suorittaneiden
listaa
sivuillamme,
joten
suosittelemme
tutustumaan
sivuihimme
pysyäksesi
ajan
tasalla!
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen
laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

SHADOWS
–projektissa
toteutetaan
useita tiedotustapahtumia hankeen
tulosten
edistämiseksi
ja
paikallisten
sidosryhmien
osallistamiseksi.
Tähän
mennessä
tapahtumia on toteutettu Puolassa,
Iso-Britanniassa ja Suomessa.

TIETOTUSTAPAHTUMAT

Tiedotustapahtuma Suomessa
24
luovan
alan
yrittäjää
kokoontuivat
“luovat
tilat”
aiheisen tapahtuman merkeissä.

Tiedotustapahtuma Iso-Britanniassa

Innoventum Oy esitteli projektin
tuotoksia
osallistujille,
jotka
koostuivat
luovien
alojen
yrittäjistä
ja
koulutusalan
ammattilaisista.
Tämän
jälkeen
luovan
yhteisön,
Woutilan,
yrittäjät kertoivat toiminnastaan
luovina
yrittäjinä
ja
luovasta
yrittäjyydestä eri tiloissa.

Iso-Britanniassa
5
organisaatiota
muodostaa
yhdessä
Khadi-aloitteen,
jonka
tarkoituksena
on
edistää
kestävän
Khadi-kankaan
käyttöä
tekstiilialalla.
Creative
Exchange
tapasi
nämä
5
yritystä ja esitteli heille projektia.
Yritykset
ovat
nyt
osana
liiketoiminnan uppouttamisohjelmaa ja
ovat
työskennelleet
nyt
viiden
valmistuneen kanssa yli 3 kk ajan.

Tiedotustapahtuma Puolassa
Puolan
tapahtuma
järjestettiin
Rzeszówissa,
jossa
kokoukseen
osallistui
luovilta
aloilta
valmistuneita,
yrittäjiä
ja
ammatillisen
koulutuksen
asiantuntijoita
kaikkiaan
18
henkilöä.
Heille
esiteltiin
projektin tavoitteita, löydöksiä,
verkkosivut
ja
suunniteltuja
toimia.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen
laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

PROJEKT IKOKOUKSET

Kolmas projektikokous Helsingissä
Projektin
suomalainen
partneri
INNOVENTUM Oy organisoi projektin
kolmannen kansainvälinen kokouksen
25.-26.7.2017 Helsingissä.

Neljäs projektikokous Rzeszów:ssa
Projektin
puolalainen
partneri
INNEO organisoi projektin neljännen
kansainvälisen
kokouksen
6.
7.2.2018 Rzeszów:ssa, Puolassa
Koska laadukas koulutusohjelma oli
jo
kehitetty,
keskustelun
pääaiheena
oli
IO2
ja
IO3
lopullinen muoto.
Partnerit
keskustelivat
observatorion yksityiskohdista ja
tekivät viimeisiä päätöksiä uutta
koulutusohjelmaa koskien, joka oli
tuossa vaiheessa jo loppusuoralla.
Myös
tuotoksista
IO2
ja
IO3
keskusteltiin.

Seuraavaksi…
•

IO2 ja IO3 viimeistely –
ammattikoulutuksen
ammattilaisten
täydennyskoulutus- ja johdatus
pedagogiikkaan – osiot

•

Paikallisten sidosryhmien
mukaan ottaminen – jokaisessa
maassa ammatillisen koulutuksen
ammattilaiset, työnantajat ja
luovien alojen valmistuneet tai
yrittäjät osallistuvat
hankkeeseen

•

Projektin lopetuskokous
Portugalissa

Y HTEYST IEDOT:
WWW-sivut:
www.creative-entrepreneurs.eu
Facebook:
www.facebook.com/
creativeentrepreneurs.eu/

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen
laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

