
Ta en kreativ paus, skapa dig i form och få 
möjlighet att visa upp ditt verk.

Den pågående pandemin fortsätter att ha stor 
inverkan på våra liv och samhället i stort. Vi letar 
ständigt efter vägar till att må bättre och en väg 
som är självklar för nästan alla är fysisk aktivitet. 
Kreativitet däremot är inte lika självklart för  
allmänheten trots att även den, enligt forskning, får 
oss att må bättre psykiskt. Under 2020 genomförde 
vi initiativet Kreativ Paus och det visade sig att 93% 
mådde bättre efter att ha deltagit. Därför har vi 
bestämt oss för att genomföra initiativet i år igen 
för att hjälpa fler människor att må bättre.  
 
Vad vi önskar är att alla ska kunna delta i vår  
gemensamma satsning och skapa ett verk utifrån 
temat Hoppfullhet. Du får själv välja uttrycksform 

och det är endast fantasin som sätter gränser. Det 
kan till exempel vara att måla, skriva, fota, väva eller 
snickra. Du fotar eller filmar ditt verk och laddar upp 
det på sajten www.kreativpaus.com. Du kan skicka 
in max tre bidrag under perioden 15 mars – 31 maj. 
Mer detaljer om initiativet finns i informationsbladet 
som medföljer. 

Det här är en satsning som förhoppningsvis inspirerar 
till kreativitet och som bidrar till ökat välmående i en 
tid då vi behöver det som mest. 

Lycka till med ert skapande!
 
Ola Klingenborg
Koncernchef Team Olivia

Kom igång med  
morgonkonsten!



Personlig Assistans
Inre Kraft

Hemomsorg

Varför gör vi satsningen Kreativ Paus?  
 
Den gemensamma satsningen Kreativ Paus syftar 
till att inspirera till kreativitet och möjliggöra 
skapande i en tid då vi behöver det som mest. 
Forskning visar att kreativitetens kraft har stor 
positiv påverkan på vår mentala hälsa, något som är 
behövligt under pågående pandemi då våra kunder 
och medarbetares tillvaro begränsats. Ljuspunkter 
i vardagen såsom att gå på vattengympa, träna eller 
ta en fika är just nu inställda eller begränsade.  

Team Olivia, med verksamheter i Sverige, Norge 
och Danmark, vill därför göra det möjligt för 
kunder, medarbetare och alla som vill att skapa mer 
och göra det tillsammans. Vi tror på kreativitetens 
positiva kraft och att alla mår bra av att aktivera sig.  
 
Vilka beståndsdelar har satsningen?  
 
Du kan göra ett valfritt kreativt verk under temat 
Hoppfullhet; Skapa ditt bidrag genom att måla, 
illustrera, skriva, fota, snickra, sjunga, skulptera, 
sticka med mera. 

• På sajten www.kreativpaus.com kommer all 
information att finnas samlad. Vi kommer även 
att kommunicera verken via sociala medier som 
Facebook och Instagram samt hemsidor och PR. 
Vi kommer även att marknadsföra satsningen via 
annonser. 

• En extern namnkunnig jury kommer att välja 
ut 50 verk efter kampanjens slut som kommer 
att uppmärksammas i olika kanaler. Kriterierna 
som juryn utgår ifrån är det som är konstnärligt 
intressant, säreget och spännande.   

• Vernissagen, digital och analog, kommer att 
genomföras under juni månad.  

Hur går deltagandet till? 

För att underlätta ditt skapande erbjuder Team 
Olivia i samarbete med Creative Company 
rabattkoden teamolivia20 på www.cchobby.se. Du 
får 20% rabatt på hela sortimentet förutom redan 
nedsatta artiklar eller presentkort. Gäller från och 
med nu fram till den 31 maj 2021. 

Du lämnar in ditt verk genom att ladda upp ett foto 
eller en film på ditt kreativa skapande på sajten 
kreativpaus.com. 

Du har möjlighet att få ditt verk exponerat via våra 
sociala kanaler på Instagram och Facebook samt 
på våra externa webbsidor där vi har totalt 45 000 
besökare per månad i Skandinavien.

Har du några frågor kontakta info@kreativpaus.com.

Informationsblad om Kreativ Paus
15 mars – 31 maj


