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EVENIMENTUL ‘FORMARE
DE FORMATORI’
The Gaiety School of Acting (GSA) a fost onorată să găzduiască organizațiile partenere ale proiectului CREAT.Y.V.
pentru evenimentul Train the Trainer din 29 ianuarie - 2
februarie 2018. GSA s-a ocupat cu organizarea evenimentului și primirea formatorilor veniți din România, Cehia și
Italia. Săptămâna a debutat cu o sesiune de primire a invitaților la sediul nostru - The Lab (Foley Street) - un spațiu
creativ utilizat de persoane cu activități în zona artistică din
Dublin, situat în inima orașului.
După cuvintele de introducere ale Annei, de la GSA, și ale
directorului școlii, Patrick Sutton, sesiunea de bun venit a
continuat cu discursurile mai multor vorbitori, inclusiv ale
voluntarilor și ale tinerilor dezavantajați care au participat
la pilotarea programului în Irlanda. La finalul sesiunii, formatorii Seamus Quinn și Caroline Coffey au punctat câteva
învățături care au reieșit din pilotarea proiectului și au
explicat ce se va întâmpla în săptămâna care urmează.
Am fost încântați de succesul săptămânii de formare, atât
Seamus, cât și Caroline declarându-se mulțumiți de faptul
că participanții au înțeles modul în care vor susține formarea în țările lor. De-a lungul săptămânii, cameramanul GSA
a luat cadre din timpul atelierelor de lucru și a intervievat
participanții, materialul rezultat putând fi vizionat pe
youtube.

CREAT.Y.V. ATELIERE
INTER-GENERAȚIONALE
ROMÂNIA

În România, programul de formare CREA.T.Y.V. a fost pilotat de Asociația Habilitas - CRFP în perioada martie-mai 2018, în colaborare cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului din sectoarele 1, 4, 5 și 6 din București, reunind, într-o abordare inter-generațională,
tineri și seniori voluntari, în calitate de mentori, cu scopul de a stimula încrederea de sine și
valorile voluntariatului. În cadrul celor 4 ateliere, participanții au experimentat tehnicile teatrale
creative, au explorat potențiale activități și oportunități de voluntariat și au înțeles mai multe
despre ei înșiși și rolul lor activ în comunitate. În final s-a creat o punte între generații, iar între
tineri și seniori s-au dezvoltat legături durabile, conștienți fiind împreună de sensul și împlinirea
sufletească pe care le oferă experiența voluntariatului.

EXPERIENȚA CEHĂ

Luni, 23 aprilie 2018, formatorii Agenției Europene pentru
Dezvoltare au susținut cu succes al patrulea și ultimul atelier
de formare. Toate cele patru ateliere au fost dedicate voluntariatului, contribuției sale la nivelul societății și al indivizilor,
precum și schimbului de experiențe între generații. A fost interesant să urmărim reacțiile participanților la subiectele discutate și să observăm interesul atât al tinerilor, cât și al celor
în vârstă față de experiențele împărtășite.
Grație manualului elaborat de partenerii de la Gaiety School
of Acting din Dublin, tinerii și vârstnicii au putut experimenta
la maximum întâlnirile. Participanții au apreciat în mod special interactivitatea, jocurile de „spargere a gheții” și atmosfera
motivantă și prietenoasă. Pentru mulți participanți din ambele generații, a fost o mare surpriză faptul că viețile și destinul
tinerilor sunt adesea similare cu cele trăite odată de persoanele în vârstă de astăzi. Spre bucuria noastră, între participanți
s-au legat multe prietenii, în ciuda diferențelor mari de vârstă.

Au existat și situații sensibile, cărora trainerii le-au făcut față,
cu întrebări și discuții delicate, cu participanți demoralizați,
dezamăgiți de viața lor. Participarea unor astfel de oameni cu
trăiri negative, cu o viață mai puțin norocoasă decât a altora,
a fost o experiență benefică pentru toți cei prezenți. În opinia
noastră, a fost o lecție valoroasă în special pentru tinerii care,
sperăm, au conștientizat că este necesar să ajute oamenii care
se simt pierduți în viață.

EXPERIENȚA ITALIANĂ

În primăvara anului 2018, Anziani e Non Solo a organizat două ediții ale atelierelor inter-generaționale CREAT.Y.V.
Prima ediție a avut loc la Carpi la jumătatea lunii martie, unde au participat voluntari vârstnici din filiala locală a Asociației
naționale pentru îmbătrânire activă Ancescao, iar cea de a doua ediție a avut loc la Bologna, la începutul lunii mai, la sediul
Cassero – Centrul LGBT.
Ambele ediții au fost foarte apreciate. Participanții tineri și vârstnici au fost activi și s-au bucurat de petrecerea timpului împreună. Al treilea atelier, interactiv, a fost la fel de apreciat, participanții fiind bucuroși de timpul petrecut împreună și de lucrurile
pe care le au în comun.
Voluntarii mai în vârstă au apreciat șansa de a-și putea dedica din timpul lor celorlalți și de a vorbi cu persoane mai tinere, de a
depăși stereotipurile și prejudecățile promovate de mass-media și de a înțelege mai bine potențialul lor de mentorat. Pe de altă
parte, tinerii au apreciat timpul petrecut cu vârstnicii, unii dintre ei punctând că această experiență inter-generațională i-a ajutat
în dezvoltarea personală.
Jocurile, exercițiile de reflecție si tehnicile teatrale creative au contribuit la apropierea participanților și la aprofundarea voluntariatului și a cetățeniei active.

PAȘII URMĂTORI
Conferința internațională în București - 15 iunie 2018
Următorul nostru pas va fi organizarea la București a conferinței internaționale CREA.T.Y.V., în data de 15 iunie 2018, unde diverși
speakeri, precum Stuart Garland, de la Volunteer Ireland, Daniela Buzducea, de la Worldvision România, sau Florian Koleci, de la Fundația Estuar, precum și partenerii de proiect, vor împărtăși viziunea și experiențele lor despre voluntariat, prezentând, de asemenea, și
produsele realizate în cadrul proiectului. Ne vedem în curând la București!
O mobilitate a tinerilor în Italia, 24-28 septembrie 2018
O vizită de studiu de cinci zile în Italia a 12 tineri din România și Republica Cehă, în timpul căreia participanții vor vizita instituțiile de
voluntariat, centrele de tineret și seniori din Carpi și vor participa la activități comune cu tineri și voluntari italieni, împărtășind experiențe și creând relații interculturale.

Urmariti-ne pe website-ul proiectului:
www.creatyv.eu
Urmariti-ne pe Facebook:
https://www.facebook.com/CreatyvProject-1894197557530164/
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