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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HEART 
Στο πρώτο τεύχος, θα βρείτε πληροφορίες 
για:  

• την ιδέα πίσω από το έργο, τους κύριους 
στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. 

• την κοινοπραξία μας  

• τις διακρατικές συναντήσεις μας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Ο τομέας Πολιτισμού & Δημιουργίας είναι 
από τους κλάδους που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία. Ο Κορωνοϊός 
και οι συνέπειές του, όπως οι απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας, επηρέασαν αρνητικά τους 
ανθρώπους που εργάζονται στους 
συγκεκριμένους κλάδους. Ήρθαν αντιμέτωποι 
με το μειωμένο εισόδημα και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και με την ανεργία. 

Το έργο HeART θα ενισχύσει τις ικανότητες 
και δεξιότητες καλλιτεχνών και ανθρώπων 
που εργάζονται στον τομέα Πολιτισμού & 
Δημιουργίας και θα διασφαλίσει την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία 
γενικότερα. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο 
θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες ικανότητες: 

1. Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας, 
Δυνατότητας Απασχόλησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (Ορισμός στόχων, 
οργάνωση επιχειρήσεων, δικτύωση, 
επικοινωνία, συνεργασία, 
διαπραγμάτευση). 

2. Ψυχολογικές Ικανότητες (δυνατά σημεία 
του χαρακτήρα, ενδυνάμωση, διαχείριση 
άγχους, ρύθμιση συναισθημάτων). 

3. Δεξιότητες ψηφιακών μέσων (ψηφιακές 
δεξιότητες, μάρκετινγκ, προώθηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμιση 
και πώληση). 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ 

Οι στόχοι του έργου HeART είναι: 

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων στους 
τομείς της επιχειρηματικότητας και των 
ψηφιακών δεξιοτήτων. 

• Ενδυνάμωση των νέων, μέσω της 
ενίσχυσης των ψυχολογικών ικανοτήτων 
και της ευημερίας. 

• Υποστήριξη της δικτύωσης στο εσωτερικό 
της ΕΕ μεταξύ των χωρών-εταίρων και όχι 
μόνο. 

• Παροχή χρήσιμων πληροφοριών και 
καθοδήγησης σε εργαζόμενους που 
ασχολούνται με τους Νέους, Εκπαιδευτές, 
Μέντορες και άλλους, για να 
υποστηρίξουν καλύτερα τους νέους 
καλλιτέχνες. 

• Καταπολέμηση της ανεργίας στον 
δημιουργικό τομέα - Εξοπλισμός των νέων 
με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 
απαιτούνται, για να εισέλθουν στην 
αγορά εργασίας στον χώρο της τέχνης και 
να διατηρήσουν ένα σταθερό εισόδημα. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Για να επιτύχει του στόχους του, το έργο 
HeART θα αναπτύξει τα ακόλουθα: 

1. Εγχειρίδιο για νέους καλλιτέχνες 
2. Πρόγραμμα κατάρτισης για νέους 

καλλιτέχνες 
3. Σειρά μαθημάτων «Εκπαίδευση του 

Εκπαιδευτή» (για εργαζόμενους που 
ασχολούνται με τους Νέους, Διευθυντές 
από τον χώρο της Τέχνης, Δασκάλους, 
Εκπαιδευτές, Μέντορες, Συμβούλους 
Καριέρας) 

4. Διαδικτυακές ενότητες και Ανοιχτοί 
Εκπαιδευτικοί Πόροι 
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

• Πανεπιστήμιο του Gloucestershire (HB) 

• Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της 
Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία-CARDET (Κύπρος) 

• Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας-ΚΜΟΠ (Ελλάδα) 

• The Rural Hub (Ιρλανδία) 

• Institute of Development Ltd (Κύπρος) 

• Consulenza Direzionale Di Paolo Zaramella 
(Ιταλία)  
 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
Εναρκτήρια Συνάντηση 

Στις αρχές Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση του 
έργου HeART μεταξύ των έξι εταίρων από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, 
την Κύπρο, και την Ιταλία και έθεσε τις βάσεις 
του έργου.  

 

2η Συνάντηση 

Στις 13 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 
δεύτερη συνάντηση του έργου HeART με την 
ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων, όπου 
συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του έργου. 

 

3η Συνάντηση 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, είχαμε την τρίτη μας 
συνάντηση μετά από ένα πολυάσχολο 
καλοκαίρι, συλλέγοντας σκέψεις σχετικά με 
τις ομάδες εστίασής που έλαβαν χώρα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ελλάδα, 
την Ιρλανδία και την Ιταλία. Συζητήθηκαν 
πολλές δημιουργικές ιδέες. 

 

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://helping-artists.eu/  

Ακολουθήστε και κάντε like στη σελίδα μας 
στο Facebook: 

https://www.facebook.com/HeART.HelpingAR
Tists  
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