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Projekt se poslužuje bogatih izkušenj vseh 
konzorcijskih partnerjev s področji družbeno 
angažiranega umetniškega izobraževanja, 
razvoja e-učenja, multimedijske produkcije, 
izkušenj z umetniškimi pobudami različnih 
skupnosti, izkušenj z razvojem poklicnega 
usmerjanja in mehkih veščin. Znanja in izkušnje 
združuje z razvojem in oblikovanjem 
visokokakovostnega izobraževalnega e-tečaja 
za odrasle na temo inovativnega razvoja 
skupnosti.     

 

Glavni namen našega projekta je skozi 
kreativnost in umetnost razvijati mehke 
veščine in spodbujati vključevanje v družbo. 
Te cilje bomo dosegli na sledeče načine:  

• Razvoj ustreznega, ciljno usmerjenega in 
privlačnega programa mehkih veščin. 

• Razvoj aktivnosti, ki temeljijo na 
participatornih, soustvarjalnih in izvirnih 
rešitvah ter prispevajo k bolj enakopravni 
družbi ter večji socialni vključenosti.  

• Oblikovanje pobud novih politik, ki 
podpirajo izobraževanje s pomočjo 
umetnosti in z ustvarjalnostjo ter umetnostjo 
podprtih dejavnosti za oživitev različnih 
skupnosti in inovacij.  

• Razvoj visoko kakovostnega e-tečaja za 
poučevanje odraslih, s poudarkom na učečih. 

 

Projekt Art is Us (Umetnost smo mi) 

uporablja transformativno moč kulture in 

umetnosti za obnovitev skupnosti. Odziva 

se na negativen vpliv pandemije COVID-19 

na umetnike, kulturni sektor, socialno 

vključenost in kohezivnost družbe.  

Umetnike, voditelje družbeno angažiranih 
predstavnikov civilne družbe in različnih 
skupnosti ter umetniške vodje opremi z 
dodatnimi ključnimi veščinami in 
kompetencami za trajnostno ustvarjalno 
kariero ter jim na ta način ponuja možnost, 
da so v svojih skupnostih uspešni 
inovatorji. 
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Art is Us pričakovani rezultati 
 

❖ Art is Us učni načrt bo sestavljen iz štirih 
učnih modulov in bo pokrival naslednje 
tematike: → razumevanje skupnosti → 
krepitev partnerstva → priprava finančnega 
načrta / zbiranje sredstev → trajnostna 
kariera na področju umetnosti. 

❖ Art Is Us spletna platforma, ki vključuje 
spletno stran projekta, kanale družbenih 
omrežji, virtualno knjižnico, prostor za 
inovacije, osebne zgodbe /pričevanja ter 
razstavo.  
Za več informacij o platformi glej spodnjo 
povezavo 

❖ Vlog, snemanje Aktivnosti odprtega 
inoviranja, ki bodo organizirane v njihovih 
skupnostih glede na vizijo in ideje 
sodelujočih o spremembah. 

❖ Video vodič za Inoviranje v skupnostih s 
pomočjo umetnosti, s ciljem navdihniti 
umetnike, vzgojitelje, voditelje družbeno 
angažiranih predstavnikov civilne družbe in 
različnih skupnosti in politike pri ustvarjanju 
dodane vrednosti z vključujočimi 
ustvarjalnimi procesi. 

❖ Promocijski video projekta, ki prispeva k 
večji vidnosti projekta. 

❖ Video dialogi z udeleženci: vsaj šest 
videoposnetkov za sodelujoče, predstavi se 
njihove izkušnje projekta Art is Us, njihovo 
vizijo skupnosti in njihovo delo. 

❖ Posnetki gostov umetniške residence, ki 
sodelujejo v dejavnostih mednarodne 
mobilnosti. Spodbujanje udeležencev, da 
posnamejo kratke videe / intervjuje o svojih 
izkušnjah ter učnih in ustvarjalnih koristih (ali 
pomanjkljivosti) njihovih obiskov. Videi iz 
različnih dogodkov. 

❖ Skupne kavarne, nacionalni / regionalni 
dogodki, in velika zaključna razstava projekta 
Art is Us, ki bo v živo predvajana na socialnih 
omrežjih, kar bo pripomoglo k širši 
prepoznavnosti projekta. 

❖ Vsaj štiri Newsletters (glasila), ki prav tako 
prispevajo k širši prepoznavnosti projekta. 

Najboljše šele pride! 
 
Ne pozabite nam slediti na Facebooku: 
https://www.facebook.com/ArtIsUsProje
ct/  
In naročite se na naš youtube kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCo
CJk3yUsqb8TTop3H198ww  
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Art is Us spletna platforma 

 

Partnerji projekta 

 

Spletna platforma naj bi imela naslednji VPLIV: 

 

✓ Olajšati dialog in razumevanje med 
udeleženci ter jim zagotoviti proctor za 
ugstvarjanje skupne vizije in medsebojnega 
zaupanja. 

✓ Omogočiti partnerjem, da prepoznamo ozka 
grla, ki ovirajo inovacije ter razvijemo rešitve, 
ki presegajo dosežke posameznika..  

✓ Ustvariti motivacijo in občutek lastništva do 
razvitih rešitev.  

✓ Doseči različne skupnosti na regionalni  / 
nacionalni /mednarodni in nadnacionalni 
ravni.  

✓ Prispevati k razvoju z izboljšanjem 
komunikacije, učenja in izpostavljenostjo 
novim idejam in ljudem. 

✓ S pomočjo umetnosti spodbuditi mrežo za 
inovacije v skupnosti. 

         Foto: Uvodno srečanje, 28.04 – 05.05.2021 

   Pobudo za sodelovanje so dali: 

 

ZAVOD APIS, družbeno angažiran inštitut z vizijo 
spodbujanja socialne vključenosti, 
medkulturnega dialoga in spoštovanja 
človekovih pravic prek različnih umetniških in 
izobraževalnih medijev, kot so digitalno 
pripovedovanje zgodb, avdiovizualna produkcija 
ter glasba. 

JKPeV, organizacija za kulturo, umetnost in 
izobraževanje z namenoma razvijanja mehkih in 
strokovnih veščin mladih, odraslih in 
vzgojiteljev/ učiteljev ter vzpodbujanje njihove 
ustvarjalnosti ter podjetniškega duha z 
neformalnim izobraževanjem, umetnostjo in 
digitalnimi mediji, kar kulturno bogati tudi 
mesto Dresden.  

Melting Pro, organizacija, ki jo je ustanovilo 
sedem žensk s skupno vizijo: bolj kohezivna 
družba in večja blaginja za ljudi skozi 
sodelovanje v kulturi in umetnosti.  

AAN, nevladna organizacija z bogatimi 
izkušnjami pri mentorstvu in usmerjanju 
strokovnjakov v medkulturnem izobraževalnem 
sistemu kot tudi na humanitarnem področju, ki 
posameznikom ponuja priložnost pri 
organizaciji umetniških in družabnih dogodkov.  

ReadLab, raziskovalna ustanova, katere cilj je 
ustvariti pozitivni družbeni in trajnostni učinek 
skozi inovacije in z zagotavljanjem visoko 
kakovostnih raziskav, usposabljanja in storitev 
IKT na lokalni, nacionalni, evropski in 
mednarodni ravni. 

CPIP, nevladna organizacija, ki se zavzema za 
vključevanje načela enakih možnosti za vse 
državljane in s tem povezane prakse, da 
ponovno opredeli status skupne koprodukcije 
na vseh področjih povezanih z vseživljenjskim 
učenjem. 

Obiščite našo spletno 
stran: 

www.artisus-project.eu  

in nas spremljajte za naše 
najnovejše novice in 
aktivnosti. 
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Coordinator 
 

 

APIS Institute / Zavod APIS 
www.zavodapis.si 

 

Partners 

 

Jugend-& Kulturprojekt e.V. 
www.jkpev.de  

 

 

Melting Pro Learning Societa Cooperativa 
www.meltingpro.org 

 

 

ART AND ACTION NETWORK (balloon people) 

www.artaction-net.eu  
 

 
 

Research Innovation and Development Lab 
www.read-lab.eu 

 

 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia  

www.cpip.ro 
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