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„TRAIN THE TRAINER“
SETKÁNÍ
Gaiety School of Acting měla tu čest hostit partnerské organizace z projektu Creatyv na týdnu “Train the Trainer”, který
proběhl od 29. ledna do 2. února 2018. Budoucí trenéři přijeli z Rumunska, České republiky a Itálie, aby je GSA zábavnou a informativní formou připravila na pilotní workshopy a
provedla je scénářem následujících aktivit, kterých se partneři zhostili v průběhu března až května. Společný týden
byl zahájen uvítacím setkáním v Labu, který se stal naším
domovem na následující týden. The Lab se nachází v Dublinu na Foley Street a jedná se o kreativní středisko užívané
spoustou uměleckých iniciativ I jednotlivců.
Po úvodním slovu Anny z GSA a ředitele školy, Patricka Suttona, pokračovalo uvítací setkání příspěvky účastníků workshopů pro mladé znevýhodněné a dobrovolníky. Následně už si irští trenéři Seamus Quinn a Caroline Coffey vzali
slovo a zbytek týdne věnovali svým hostům, aby je provedli
krok za krokem svým scénářem na pilotní workshopy.
Byli jsme mile překvapeni úspěchem tréninku, protože se
Caroline a Seamusovi povedlo představit jejich koncept do
posledních detailů a jejich posluchači si přípravu chválili.
Díky tomu pak byli trenéři všech zemí schopni připravit dokonalé a profesionální workshopy ve svých zemích.
Během celého týdně byl učební proces natáčen a účastníci
dotazování, aby mohlo vzniknout dokumentární video,
které je k dispozici na youtube.

CREAT.Y.V. MEZIGENERAČNÍ
WORKSHOPY
RUMUNSKÁ ZKUŠENOST

V Rumunsku piloting projektu CREA.T.Y.V. zajistila organizace Asociatia Habilitas – CRFP, která
vše zorganizovala v období od března do května2018 ve spolupráci se Sociálními službami ze
sektorů 1, 4, 5 a 6 v Bukurešti. Společně se jim povedlo sblížit mladé lidi a seniory – dobrovolníky
a oběma skupinám tak zvýšit sebevědomí a povědomí o dobrovolnictví, stejně jako zprostředkovat mezigenerační spolupráci. Během těchto 4 workshopů mladí i starší účastníci zažili aktivity ve stylu kreativního dramatu, objevovali potenciální dobrovolnické aktivity a příležitosti, a
lépe porozuměli svým vlastním rolím uvnitř společnosti. D9ky tomu se na závěr ukázalo, že se
podařilo vytvořit most mezi mladou generací a staršími lidmi, dobrovolníky, kteří podpořili své
mladé společníky v aktivním zapojení do splečnosti a představili dobrovolnictví jako životní
příležitost a šanci na změnu.

ČESKÁ ZKUŠENOST

V pondělí 23. dubna 2018 mentoři z Evropské rozvojové agentury úspěšně realizovali čtvrtý a zároveň poslední ze série
workshopů. Všechny čtyři workshopy se věnovaly tématu dobrovolnictví, jeho přínosu pro společnost i jednotlivce, stejně
tak jako vzájemné výměně a sdílení zkušeností mezi dvěma
generacemi. Bylo zajímavé pozorovat reakce účastníků na
diskutovaná témata, a sledovat zájem mladých i seniorů o
zkušenosti toho druhého.
Díky perfektně připravenému manuálu krok za krokem - který
poskytli partneři z dublinské Gaiety School of Acting - mohli
mladí účastníci i senioři ze všech setkání vytěžit maximum.
Účastníci ocenili zejména interaktivitu, seznamovací a ledy
prolamující hry a v neposlední řadě inspirující a přátelskou
atmosféru. Pro účastníky z obou generací bylo příjemným
překvapením zjištění, že osudy mladých lidí jsou dnes často
velmi podobné tomu, co zažívali v jejich věku senioři. K naší
radosti vzniklo během workshopu mezi účastníky mnoho no-

vých přátelství, a to navzdory velkým věkovým rozdílům.
Na druhou stranu došlo i na situace, kdy nebylo lehké odpovídat účastníkům na jejich otázky, nicméně mentoři byli
velmi dobře připravení a schopní vypořádat se i s negativně naladěnými účastníky, kteří otevřeně mluvili o životních
zklamáních. Zároveň bylo obohacující setkat se a čelit negativnímu smýšlení jiných lidí, kteří možná neměli tolik štěstí
jako ostatní. Z našeho pohledu to byla velmi cenná zkušenost hlavně pro mladé lidi, kteří si mohli uvědomit, jak moc je
potřebné pomáhat lidem, kteří mají pocit, že se ztratili na své
životní cestě.

ITALSKÁ ZKUŠENOST

Na jaře 2018 zorganizovala italská nevládní organizace Anziani dva workshopy v rámci projektu CREATYV.
První workshop se konal v polovině března ve městě Carpi, a zapojil starší dobrovolníky z místní pobočky národní asociace pro
aktivní stárnutí Ancescao. Druhé setkání proběhlo na začátku května v Bologni, v prostorách LGBT centra Cassero.
Oba realizované workshopy se setkaly s velkým ohlasem: mladí i starší účastníci se v průběhu aktivně zapojili a využili tak společně strávený čas naplno. Zejména třetí workshop, kde se obě generace setkaly aby se navzájem ovlivnily, byl podle účastníků
obohacující: velká část z nich byla překvapena, kolik společných témat s jinou generací nalezla, a jak byl společně strávený čas
zábavný.
Starší dobrovolníci ocenili zejména příležitost strávit svůj čas s mladými lidmi a mluvit s nimi, příležitost překonat stereotypy a
předsudky produkované médii, a v neposlední řadě lépe pochopit svůj mentorský potenciál. I mladí ocenili možnost strávit čas
se staršími lidmi a pro velkou část z nich bylo toto setkání podstatné pro jejich osobní rozvoj.
Aktivity, které workshop zahrnoval, pomohly účastníkům v pochopení, prohloubení a reflexi tématu dobrovolnictví a aktivního
občanství.

DALŠÍ KROKY
Mezinárodní konference v Bukurešti – 15. června 2018
Rumunsko bude v další části projektu organizovat CREA.T.Y.V. mezinárodní konferenci v Bukurešti (15.6.2018), na které promluví různí
významní lidé, jako například Stuart Garland z Volunteer Ireland, Daniela Buzducea z Worldvision Romania nebo Florian Koleci z
Estuar Foundation. Mimo jiné budou své zkušenosti a postřehy sdílet partneři z dalších partnerských zemí.
Uvidíme se v Bukurešti!
Smíšená mobilita v Itálii – 24.- 28. září 2018
Jednou z následujících aktivit v rámci projektu CREATYV bude studijní návštěva Itálie pro 18 mladých lidí z Rumunska a České republiky.
Během pětidenního výjezdu navštíví účastníci dobrovolnické instituce a centra pro mládež i seniory v Carpi, a zúčastní se společných
aktivit s italskými mladými i staršími dobrovolníky. Cílem je vzájemná výměna zkušeností a navázání mezikulturních vztahů.
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