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Evropa potřebuje více podnikatelů
Projekt rozvíjí podnikatelské osnovy šité na
míru pro mladé lidi, kteří se rozhodli pro
kariéru v odvětví kreativního průmyslu.
Podnikání podporuje inovace, konkurenci,
vytváření pracovních míst a osobní růst.
Umožňuje nové inovativní nápady proměnit
v úspěšné podniky a odhalit osobní
potenciál jednotlivců.
Jednou z priorit nového programu Erasmus
+ je podpora spolupráce v oblasti inovací a
výměny osvědčených postupů mezi
poskytovateli odborné přípravy a zdělávání.
Projekt Kre8r je zaměřen na oblast
kreativního a kulturního průmyslu pomocí
poskytování vzdělávacích zdrojů na míru,
které posílí kompetence mladých lidí na
základní, vyšší a průřezové úrovni. Pro
snížení míry nezaměstnanosti je v Evropě
zapotřebí více podnikatelů.
Míra nezaměstnanosti mladých lidí na konci
roku 2016 v partnerských zemích
stagnovala.

Mladí lidé byli krutě zasaženi globální
hospodářskou krizí a míra nezaměstnanosti
mladých lidí v Evropě zůstává trvale vysoká,
avšak postupně se oživuje.
Jedním z hlavních rysů současné krize
zaměstnanosti je vysoký počet absolventů,
kteří jsou v současné době bez práce nebo
pracují pod úrovní svého vzdělání a svých
dovedností.
Slovy jednoho novináře: „Toto je bolestná
lidská tvář krize, protože nejlepší a
nejjasnější svět je promarněn“ (Angel
Gurría, The Times).
Projekt Kre8r je navázán na svou
uživatelskou základnu nejen prostřednictvím
webových stránek, ale také na sociálních
sítích (Facebook), které každý partner
aktivně během projektu aktualizuje.
Pro více informací o aktualitách a o průběhu
tohoto projektu neváhejte navštívi webové
stránky projektu www.kre8r-project.eu.
Nebo navštivte Facebookový profil:
Kre8r_project.

Květnové setkání na
Maltě
Druhé zasedání řídícího výboru projektu Kre8r se
konalo v Naxxaru na Maltě od 17. do 18. května
2018. Setkání bylo organizováno partnerem
Across Limits a zúčastnili se ho zástupci
partnerských organizací. Partneři z Fundatia
Centrul Educational Spektrum se nemohli
zúčastnit zasedání z důvodu jiného závazku.
Veškeré aktivity, které se v rámci projektu Kre8r již
uskutečnily, byly během jednání projednány a
vyhodnoceny. Byly také plánovány budoucí
aktivity.
Setkání se také zabývalo situací se zavedením
nového GDPR, které bude v rámci projektu
podepsáno všemi partnerskými organizacemi.

Analýza potřeb
Během první poloviny letošního roku provedly
všechny
partnerské
organizace
analýzu
vzdělávacích potřeb (TNA). Pomocí této analýzy
budou vytvořeny osnovy kreativního rozvoje
podnikání.
Celkem bylo v období od února do dubna 2018
dokončeno 91 dotazníků, 50 kreativními
podnikateli a 41 umělci. Hlavními respondenty byly
ženy. Výsledky analýzy zdůraznily 8 hlavních témat
pro dvě cílové skupiny. Tato témata budou dále
rozvíjena jednotlivými partnery projektu.

Dne 19. července 2018 se uskuteční setkání s
partnery, které se bude zabývat přípravou dalšího
vzdělávání odborníků v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy.
Třetí zasedání Řídícího výboru se bude konat v
Praze 8. a 9. listopadu 2018, kde budou
projednány další kroky v realizaci projektu Kre8r.

První skupina „Umělci“ vyjádřila potřebu efektivity
ve své každodenní rutině, spojené s činnostmi,
které již byly vytvořeny. Druhá cílová skupina
„Podnikatelé“ vyjádřila potřeby spojené s první fází
rozvoje podnikání.
Z výsledků analýzy TNA bylo dohodnuto, že kurs
by měl být pro umělce prezentován odlišně než pro
podnikatele, tak, aby byl pro umělce atraktivnější.
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