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Το έργο SKIVRE συμβάλλει στην “Κοινή Κληρονομιά“- 
θέμα του “Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018“ αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης για την παραγωγή και την εμπορία 
υψηλής ποιότητας χειροποίητων προϊόντων που 
προέρχονται από τα μοναστήρια της Ευρώπης. Η 
μοναστική κληρονομιά αποτελεί ένα σημαντικό 
κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς που 
μοιράζονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη κυρίως 
στις αγροτικές περιοχές τους. Τα μοναστήρια όχι  
μόνο υπηρέτησαν τη μετάδοση της Χριστιανικής 
πίστης, αλλά αποτέλεσαν και οικονομικά κέντρα 
ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών. Σήμερα, 
υπάρχουν διαφορετικά “επιχειρησιακά μοντέλα“ για 
τα μοναστήρια: ορισμένα ακόμα εστιάζουν στα 
θρησκευτικά καθήκοντα. Η πλειοψηφία είτε (συν) 
χρηματοδοτείται από τις δημόσιες αρχές σε 
περιφερειακό επίπεδο είτε οδεύουν προς 
εγκατάλειψη.  Η πλειοψηφία τους βρίσκεται σε 
αγροτικές περιοχές. Στην πραγματικότητα αυτά τα 
μοναστήρια λειτουργούν σαν εταιρείες: απασχολούν 
διοικητικό, τεχνικό και διαχειριστικό προσωπικό, 
αποδίδουν φόρους και εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Σε μοναστήρια που λειτουργούνται από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς  φορείς υπάρχει τακτικό 
προσωπικό για τη συντήρηση των κτηρίων, για τη 
φροντίδα των επισκεπτών και για την παραγωγή και 
πώληση προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους. 
Συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά με την 
οικονομία.

Μοναστικά προϊόντα

ως πηγή εισοδήματος
Η παραγωγή μοναστικών προϊόντων αποτελεί μια 
τεράστια οικονομική ευκαιρία για πολλά μοναστήρια 
προκειμένου να επιτύχουν έσοδα που συνεισφέρουν 
στις προσπάθειες διατήρησης τους και για να 
δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους 
τοπικούς φορείς, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. 
Τα μοναστικά προϊόντα συμβάλλουν στον τουρισμό, 
τη βιομηχανία και την οικονομική ανάπτυξη. Η 
παραγωγή των μοναστικών προϊόντων, π.χ. 
χειροποίητα προϊόντα προσωπικής φροντίδας 
(σαπούνια, λοσιόν), υφασμάτων, τροφίμων (ψωμί, 
μαρμελάδα, ποτά, μπύρα, κρασί), θρησκευτικών 
αντικειμένων είναι επομένως μέσα  συμβολής για τη 
διατήρηση της κληρονομιάς. Χωρίς την παραγωγή 
των αγαθών αυτών, τα μοναστήρια ίσως να μην 
μπορούσαν να επιβιώσουν. Η γνώση της μεταποίησης 
αυτών των προϊόντων αποτελούν μέρος της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ.
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Το έργο SKIVRE …
βελτιώνει το επίπεδο δεξιοτήτων για την 

παραγωγή και εμπορία μοναστικών προϊόντων, 
ειδικά σε σχέση με την αγορά εργασίας των 
αγροτικών περιοχών

δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης για τους 
πολίτες σε αγροτικές περιοχές

προσθέτει εμπειρία στην ευρωπαϊκή συνεργασία 
στην παραγωγή, την ανάπτυξη μοναστικών 
προϊόντων, το σχεδιασμό και τις πωλήσεις τους

προσθέτει και ανταλλάσσει γνώσεις σχετικά με 
την εισαγωγή μοναστικών προϊόντων στις 
στρατηγικές διανομής σε (τουλάχιστον) πέντε 
ευρωπαϊκές αγορές

ενισχύει τις ικανότητες παραγωγής υψηλής 
ποιότητας, καινοτόμων και εμπορεύσιμων 
προϊόντων

δημιουργεί καινοτόμες μορφές πρακτικής 
κατάρτισης σε ενα ειδικά ευαίσθητo εμπορικό 
τομέα

δημιουργεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το 
οποίο αποδέχεται την αξιοπρέπεια των ιερών 
τοποθεσιών

ξεκλειδώνει το οικονομικό δυναμικό για αυθεντικά 
προϊόντα των μοναστηριών με έναν κοινωνικά 
αποδεκτό τρόπο 

αυξάνει την ευαισθητοποίηση για τις ιστορικές 
τέχνες και χειροτεχνίες δημιουργώντας νέες 
επιχειρήσεις

χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση 
και προώθηση μοναστικών προϊόντων.

© Lilian Grootswagers/FRH
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Πολυδιάστατη

εξειδίκευση για το SKIVRE

Η ομάδα έργου αποτελεί μια πολυδιάστατη 
ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία αντιπροσωπεύει τις 
ομάδες στόχους και τους εμπειρογνώμονες με την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της 
κατάρτισης:

 1 media k GmbH | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ)

  www.media-k.eu 

 2 Future for Religious Heritage | ΒΕΛΓΙΟ

  www.frh-europe.org 

 3 Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο | ΕΛΛΑΔΑ

  www.gunet.gr 

 4 INI-Novation | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

  www.ini-novation.com 

 5 Kloster Bronnbach | ΓΕΡΜΑΝΙΑ

  www.kloster-bronnbach.de 
 
 6 Wissenschaftsinitiative Niederösterreich |
  ΑΥΣΤΡΙΑ

  www.wissenschaftsinitiative.at 
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Δραστηριότητες και 
αποτελέσματα
Το έργο SKIVRE επικεντρώνεται σε μια πιο διαδραστική 

κατάρτιση που απευθύνεται στη διοίκηση, το 
προσωπικό, τους μοναχούς και μοναχές των 
μοναστηριών με ένα αφοσιωμένο και υπεύθυνο 
τρόπο. Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στην 
απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων για την αύξηση των 
εσόδων με σκοπό τη συντήρηση των χώρων 
θρησκευτικής κληρονομιάς:

Ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου προγράμματος 
κατάρτισης  για την αύξηση του επαγγελματισμού 
της παραγωγής και εμπορίας μοναστικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σταδίου δοκιμών και της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης

 Ανάπτυξη μιας  ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης
 Εγχειρίδιο εμπορίας για μοναστικά προϊόντα 

συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών 
για την επαγγελματική παραγωγή και την εμπορία σε 
καταστήματα ή εξειδικευμένους λιανοπωλητές

 Δημοσίευση ιστορικών τεχνών των μοναστηριών 
και της δυναμικής τους για κοινωνική 
επιχειρηματικότητα για τους πολίτες στις αγροτικές 
περιοχές

Το έργο SKIVRE καλύπτει ένα κενό κατάρτισης για τα 
ευρωπαϊκά μοναστήρια που εργάζονται σκληρά για τη 
διατήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεών τους. Η 
εκπαίδευση ανοίγει νέες αγορές και βελτιώνει την 
πρόσβαση στις υπάρχουσες αγορές. Το προσωπικό στα 
μοναστήρια θα αναβαθμίσει τη γνώση του καθώς 
εκπαιδεύεται για την αγορά εργασίας. Οι Ευρωπαίοι 
πολίτες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε μοναδικά 
προϊόντα υψηλής ποιότητας με υπόβαθρο που συνδέεται 
με τη δική τους κληρονομιά.

©
 Kloster Bronnbach
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Με τη συγχρηματοδότηση του 
Προγράμματος Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις 

απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Αριθμός Έργου: 2018-1-DE02-KA202-005023

Επικοινωνία (για την Ελλάδα): Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet 
  + 30 2107275603    + 30 2107275631     info@gunet.gr 

  www.skivre.eu    www.facebook.com/skivre    #skivre, #EuropeforCulture


