
PROJEKT A PŘÍNOS 
KREATIVNÍHO DRAMATU
Projekt sám je vysoce inovativní, protože využívá jako 
výcvikovou metodu kreativní drama, a zabývá se sociálními a 
kulturními otázkami. Kreativní drama má holistický charakter 
a kombinuje vnitřní reflexi a vnější reprezentaci. Společným 
základem všech činností je improvizace. V praxi to znamená, 
že se jednotlivci a skupiny snaží vyřešit problémy a hledat 
alternativní cesty prostřednictvím objevování a vyjádření. 
Jako průzkumný nástroj používaný v kombinaci s dalšími 
multidisciplinárními metodami vedoucími k pochopení, 
prosazování a dosahování společenských změn bude 
kreativní drama účinným nástrojem rozvoje sociálních 
dovedností a zlepšení občanské angažovanosti 
mládeže. Dojde k přemostění propasti mezi 
staršími dobrovolníky a mladými lidmi, 
vytváření inkluzivních komunit a 
podpoře aktivního stárnutí. Naším 
společným cílem je vytvářet nové 
praktiky v oblasti neformálního 
vzdělávání mládeže, které 
budou zaměřené na specifické 
potřeby mladých lidí a budou 
podporovat dobrovolnictví 
napříč všemi stranami.

KREATIVNÍM DRAMATEM

KE VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH 
DOBROVOLNÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM 

MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNY

Tento projekt běží z programu Erasmus + pro strategické 
partnerství v oblasti projektů pro Mládež, který je financován 
Evropskou unií prostřednictvím Národní agentury pro program 
Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, s dobou 
trvání 2 let (01.04.2017 - 31.03.2019).
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  navrhnout vzdělávací program, který nabídne nové možnosti 
vzdělávání v oblasti dobrovolnictví pro mladé lidi, v rámci 
mezigeneračního mentoringového přístupu a pomocí nástrojů 
tvůrčí drama

 rozvíjet občanské dovednosti a sociální začlenění mladých 
lidí prostřednictvím vzdělávání v oblasti dobrovolnictví a 
kombinovaných mobilit 

 rozvoj kompetencí pedagogů v oboru

  přínos vzdělávání mládeže v oblasti dobrovolnictví

VÝSTUPY PROJEKTU 
ZAHRNUJÍ:

 Tvorba metodiky mezigeneračního programu odborné 
přípravy s využitím kreativního dramatu v oblasti dobrovolnictví 
zaměřený na mladé lidi s omezenými příležitostmi: tento 

výstup bude zahrnovat elektronickou knihu mapující aktuální 
stav dobrovolnictví v zemích EU, mezigenerační vzdělávací 
program (s příručkou pro školitele) a závěrečnou zprávu 
mapující předpokládaný vliv pilotního programu v Rumunsku, 
Itálii a České republice

 vznik příručky pro mládež s názvem “Dobrovolnictvím 
změním svoji budoucnost”, která jim pomůže seznámit se s 
dobrovolnickými prostředky a poskytne příklady dobrovolníků 
v národním či mezinárodním kontextu a způsob, jakým by tato 
aktivita změnila a zlepšila jejich život

  tvorba doporučení pro vládní instituce, které představí přínos 
dobrovolné činnosti mládeže v mezigeneračním kontextu v celé 
EU

 vznik filmu “Hlas mládeže v mezigenerační dobrovolnictví” 
podporující chápání důležitého postavení mladých lidí, zvyšování 
jejich iniciativy a odpovědnosti

Projekt bude zahrnovat také několik mezinárodních mobilit pro 
24 mladých z partnerských zemí (Rumunsko, Itálie a Česká 
republika).

O PROJEKTU CREA.T.Y.V.
Jednou z priorit EU je zlepšení společenského zapojení všech 
mladých lidí s přihlédnutím k základním evropským hodnotám, 
aktivnější účast mladých lidí na demokratickém a občanském 
životě v Evropě a snadnější přechod mladých lidí z období 
mládí a dospívání do dospělosti. Zvláštní důraz je kladen na 
pomoc mladým lidem ohroženým marginalizací a mladým 
lidem imigrantského původu. 

V celé EU bylo 29,8% mladých ve věku 18-24 let v roce 2011 
ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. V Rumunsku se 
toto číslo vyšplhalo až k 43% mladých občanů (Eurostat, 2011). 
Na druhou stranu se v Rumunsku mládež příliš nepodílela na 
vlastním začlenění do společnosti, a tak se dobrovolných akcí, 
které by zvýšily jejich uplatnitelnost ve společnosti, zúčastnilo 
pouze 13% mladých Rumunů. 

Pro srovnání, v České republice je 15,4% mladých lidí (18-24) 
ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, z toho pouze 
7% mládeže věnuje svůj čas dobrovolnictví. V Itálii, zejména 
v regionu Emilia Romagna, žije více než 60 000 mladých lidí, 
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, z toho 1/3 migrantů 
a 7,2% Italů věnuje svůj čas dobrovolnictví.

Cílem projektu CREA.T.Y.V. je, pomocí kreativního 
dramatu, poskytnout mladým lidem ne-formální vzdělání 
prostřednictvím mezigeneračního programu o dobrovolnictví. 
A tím zvýšit občanský aktivismus mladých a jejich zapojení 
do společenského života. Za tímto účelem bude mladým 
generacím nabídnuta spolupráce s mentory z řad seniorů 
(dobrovolníci), kteří předáváním svých zkušeností pomohou 
vytvářet nové dovednosti užitečné pro jejich sociální rozvoj a 
integraci na trhu práce.

Projekt bude mít pozitivní přínos i pro starší osoby. Senioři se 
budou podílet na občanských akcích, dojde k jejich aktivizaci, 
zvýší se jejich pocit užitečnosti a prohloubí se spojení s 
mladou generací. Využijí tak svůj potenciál a zdroje k přispění 
společenskému životu. Tímto způsobem podpoříme sociální 
začlenění a aktivní stárnutí, a současně zachováme dobrý stav 
duševního a tělesného zdraví starších lidí.

Tyhle cíle budou realizovány konsorciem skládajícím se z 
partnerů z Rumunska, České republiky, Itálie a Irska.
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