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 Infiintata in 2007, a realizat in principal proiecte si 
programe  pentru persoane dezavantajate si seniori, in 
domeniul  ingrijirii, al voluntariatului, al relatiilor 
intergenerationale, al imbatranirii active 

 Infiintarea unei Structuri de Economie Sociala care ofera 
servicii de ingrijire la domiciliu pentru varstnici (2015), in 
care au fost angajate persoane vulnerabile 

 Elaborarea unei strategii locale de sustinere a 
voluntariatului seniorilor la nivel de Bucuresti, adoptata 
de CGMB / PMB in 2017 

 Programe de formare a a persoanelor dezavantajate, a 
seniorilor, a profesionistilor, a personalului de ingrijire 



PROIECTUL ERASMUS+ CREA.T.Y.V. 
 ‘CREATIVE DRAMA FOR TRAINING YOUNG 

VOLUNTEERS IN INTERGENERATIONAL LEARNING 
ENVIRONMENTS’ 

 Un proiect Erasmus+ de Parteneriat Strategic In 
Domeniul Tineretului, finantat de Comisia Europeana 
prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in 
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, avand o 
durata de 2 ani (01.04.2017 – 31.03.2019) 

 Scopul proiectului este de a oferi oportunitati de 
invatare non-formala tinerilor cu oportunitati reduse (cu 
varste cuprinse intre 18-25 ani), prin intermediul unui 
program de formare/mentorat intergenerational în 
domeniul voluntariatului, folosind tehnicile teatrale 
creative, sporind astfel angajamentul civic al tinerilor si 
incluziunea lor socială.  



PROIECTUL ERASMUS+ CREA.T.Y.V. 
 Proiectul isi propune sa ofere generatiilor tinere, 

seniori voluntari ca mentori, creand noi competente 
utile pentru dezvoltarea lor sociala si integrarea pe 
piata muncii. 

 Proiectul va aduce rezultate pozitive si pentru 
persoanele in varsta, care vor participa la actiuni 
civice, vor fi active, se vor simti utile si vor fi 
conectate cu generatiile mai tinere, folosind 
potentialul si resursele lor uriase si contribuind la 
viata comunitatii.  

 Grupul tinta este format din tineri aflati in situatii 
de vulnerabilitate si persoane varstnice active, care 
au desfasurat anterior activitati de voluntariat 
 



PROIECTUL ERASMUS+ CREA.T.Y.V. 
 
 Partenerii proiectului 
 Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare 

Profesionala – ROMANIA (coordonator) 
 Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru 

Voluntariat – ROMANIA 
 Anziani e non solo Società Cooperativa Sociale- ITALIA 
 Evropska rozvojova agentura, s.r.o. – REPUBLICA CEHA 
 The Gaiety School of Acting – IRLANDA 
 



PROIECTUL ERASMUS+ CREA.T.Y.V. 
 Obiectivele proiectului sunt: 
 Elaborarea unui program educational care sa ofere noi 

oportunitati de invatare în domeniul voluntariatului 
pentru tineri, intr-o abordare intergenerationala si 
utilizand ca instrumente tehnicile teatrale creative; 

 Stimularea abilitatilor civice si a incluziunii sociale a 
tinerilor prin educatia privind voluntariatul si prin 
mobilitati mixte ale tinerilor; 

 Dezvoltarea competentelor educatorilor în domeniu; 
 Contributie la politicile de formare a tinerilor în 

domeniul voluntariatului 
 



PROIECTUL ERASMUS+ CREA.T.Y.V. 
 Rezultatele proiectului sunt: 
1. -o Metodologie pentru un program de formare intergenerational in 
domeniul voluntariatului pentru tinerii cu oportunitati reduse, 
folosind tehnicile dramatice creative 
Include: 
 un E-Book privind ‘Voluntariatul in Republica Ceha, Irlanda, Italia 

si Romania – o Abordare Intergenerationala’ 
 Un Program Intergenerational de Formare in domeniul 

voluntariatului utilizand tehnicile teatrale creative (cu un Manual 
pentru formatori) 

 Raport privind impactul pilotarii programului de formare in 
Romania, Italia si  Cehia. 

 



REZULTAT INTELECTUAL 1 
 E-Book realizat: http://www.creatyv.eu/results/e-book/ 
 Metodologia de formare CREA.T.Y.V. – elaborata de 

the Gaiety School of Acting, pre-pilotata cu tineri si 
seniori voluntari din Dublin 

 Eveniment C1 ‘Formare de formatori’ a avut loc in 
Dublin, Irlanda, 29 ianuarie-2 februarie 2018, cu 13 
participanti (formatori) din Italia, Cehia si Romania 

 Formatorii din tarile participante s-au familiarizat cu 
atelierele de lucru ale programului CREA.T.Y.V. si au 
dobandit abilitatile necesare in utilizarea tehnicilor 
teatrale creative pentru a implementa programul in 
tarile partenere 

http://www.creatyv.eu/results/e-book/


REZULTAT INTELECTUAL 1 
 In perioada martie – mai 2018, programul 

intergenerational de formare CREA.T.Y.V.a fost 
pilotat in Italia, Romania si Cehia 

 Un numar de 49 tineri si 53 seniori voluntari au 
participat la programul de formare derulat in 
cele 3 tari 

 Rezultatele au fost deosebit de pozitive, pilotarea 
bucurandu-se de mult succes pentru participanti 

 Cele doua generatii s-au apropiat, s-au creat 
relatii, la final numere de telefon au fost 
schimbate si planuri de viitor privind 
voluntariatul au fost tesute 



REZULTAT INTELECTUAL 2 
2. Ghid pentru tineri „Re-modelandu-mi viitorul prin 
voluntariat” care ii va ajuta sa se familiarizeze cu mijloacele 
de voluntariat 
Structura ghidului va cuprinde urmatoarele teme: 
 Ce este voluntariatul? Cum poate voluntariatul sa ma ajute 

in viata mea profesionala viitoare?  
 Ce activitati pot sa fac in calitate de voluntar? Exemple din 

Romania, Italia si Republica Ceha  
 Studii de caz ale unor tineri voluntari care si-au schimbat 

viata prin voluntariat 4 
 Voluntariatul international  
 Exemple de organizatii de voluntari in cele trei tari 

mentionate unde tinerii ar putea activa ca voluntari  
 Care sunt abilitatile mele – valorile – trasaturile 

personale? pentru dezvoltare personala  



REZULTAT INTELECTUAL 3 
Recomandare de Politici Publice pentru sprijinirea 
voluntariatului tinerilor prin educatie non-formala 
in contexte intergenerationale in intreaga Uniune 
Europeana. 
 Vom detalia masuri specifice pentru sprijinirea 

voluntariatului tinerilor prin educatie non-
formala, la nivel intergenerational, ce pot fi 
transpuse in politici publice la nivelul tarilor 
Uniunii Europene 



REZULTAT INTELECTUAL 4 
 Film „Vocea tinerilor în voluntariatul 

intergenerational” ca un instrument puternic de 
abilitare pentru tineri, consolidand initiativa si 
responsabilitatile lor. 

Va fi realizat in 2 versiuni: 
 Un film educational pentru formatori/educatori 

in domeniul tineretului, exemplificand 
implementarea programului de formare 
intergenerationala CREA.T.Y.V., cu secvente din 
pilotarile programului in cele 3 tari partenere 

 Un film motivational si inspirational pentru 
tineri, adresat tinerilor din UE 
 



                VA MULTUMIM! 
Contact: 
E-mail: 

asoc.habilitas@yahoo.com 
Tel: 0757022382 
www.creatyv.eu 
www.habilitas.ro 

mailto:asoc.habilitas@yahoo.com
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