
TEHDÄÄN IHMISOIKEUKSISTA  
TODELLISUUTTA IKÄÄNTYNEILLE 
EUROOPASSA
voimaannutetaan heitä hyödyntämään oikeuksiaan

2018-1-IE01-KA204-038768

Euroopan komission rahoittama Two Moons - hanke 
(2018-1-IE01-KA204-038768) on Suomesta, Irlannista, Italiasta 
ja Romaniasta tulevien organisaatioiden yhteistyöhanke.

Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa (Suomi) on suomalainen 
osuuskunta, joka tuottaa asiantuntijaorganisaationa 
aikuiskoulutus - ja konsulttipalveluja erityisesti ikääntyneisiin 
kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaiseen työhön. VoiVa 
tekee töitä ikäsyrjinnän ehkäisemiseksi sekä ikääntyneiden 
ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi erityisesti EU-
rahoitteisten aikuiskoulutushankkeiden kautta.

Co-Creation Support CLG (Irlanti) on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden 
ja toimintarajoitteisten henkilöiden ihmisoikeuksien 
toteutumista ja kehittää ihmisläheisiä palveluita 
ruohonjuuritasolla yhdessä kohderyhmien kanssa. 

Anziani e non solo (Italia) on vuodesta 2004 koordinoinut 
ja osallistunut hankkeisiin ja sellaisten palveluiden 
kehittämiseen, jotka pyrkivät lisäämään sosiaalista 
osallisuutta yhteiskunnassa. Anziani e non solo kouluttaa ja 
tukee terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia ja omaishoitajia 
sekä ennaltaehkäisee sukupuoliperustaista väkivaltaa, ja 
ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja syrjintää.

Asociatia HABILITAS - Centru de Resurse si Formare 
Profesionala (Romania) on vuodesta 2007 tarjonnut 
aikuiskoulutusta ja osallistunut sosiaalialan, psykologian ja 
koulutusalan hankkeisiin ja ohjelmiin. Habilitas implementoi 
kansallisia ja EU-rahoitteisia hankkeita ikääntymisen, 
sukupolvien välisen kanssakäymisen ja ikääntyneisiin 
kohdistuvan väkivallan aloilla. Habilitas vastasi ensimmäisen, 
ikääntyneiden tekemää vapaaehtoistyötä tukevan paikallisen 
toimintaohjelman käynnistymisestä Bukarestissa. 

The Gaiety School of Acting (Irlanti) on vuonna 1986 
perustettu kansallinen teatterikoulu. Koulu on ottanut 
vuosia osaa erilaisten voimauttavien draamamenetelmien 
ja työpajojen kehittämiseen ja vetämiseen nuoremmille 
ja vanhemmille yleisöille. Työpajat tarjoavat työkalun 
kokemusten jakamiseen ja ylisukupolvisen empatian 
kehittämiseen eri ikäryhmien välillä. 

Teatri d’Imbarco (Italia) on teatteriyritys, joka on 
perustamisestaan lähtien keskittynyt erilaisten sosiaalisten 
ongelmien, kuten rasismin ja monikulttuurisuuden, 
tutkimiseen draaman keinoin. Teatri d’Imbarco on myös 
osallistunut erilaisiin kampanjoihin, järjestänyt konferensseja, 
kouluprojekteja ja erilaisia tapahtumia teatteriesitysten 
teemoihin liittyen.

Ihmisoikeudet ovat jokaiselle ihmiskunnan 
jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. 

Niiden tarkoituksena on taata kaikille 
ihmisarvoinen elämä. Euroopassa asuvien 
ihmisten elämä on turvattu useilla valtioita 

sitovilla sopimuksilla, kuten Euroopan 
ihmisoikeussopimus (ECHR) ja YK:n 

vammaisten oikeuksien yleissopimus (CRPD).

Valtioiden on suojeltava kansalaistensa 
oikeuksia sopimusten määrittämällä tavalla. 
Monet ikääntyneet henkilöt eivät kuitenkaan 

ole tietoisia sopimusten turvaamista 
oikeuksistaan tai niiden yhteydestä 

arkielämään. Tiedon puutteen vuoksi 
ikääntyneet eivät välttämättä ymmärrä 

oikeuksiansa rikottavan. Ihmisoikeuksista 
piittaamaton toiminta yhteiskunnassa asettaa 
ikääntyneet alttiiksi syrjinnälle ja väkivallalle.

Hankkeen rahoittaja Euroopan komissio ei ole millään tavoin vastuussa tämän julkaisun 
sisällöstä eikä sen käytöstä. Julkaisu vastaa ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä.
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www.twomoons.eu
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  SUOMI

Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa 
info@voiva.fi | www.voiva.fi

  IRLANTI

Co-Creation Support CLG 
info@cocreation.ie | Puh. 087 634 6399 | www.cocreation.ie

The Gaiety School of Acting - The National Theatre School 
of Ireland 
educate@gaietyschool.com | www.gaietyschool.com

   ITALIA

Anziani e non solo 
progetti@anzianienonsolo.it | www.anzianienonsolo.it

Teatri d’Imbarco 
info@teatridimbarco.it | www.teatridimbarco.it

   ROMANIA

Asociatia HABILITAS - Centru de Resurse si Formare 
Profesionala 
asoc.habilitas@yahoo.com | 0040757022382 |  
www.habilitas.ro



HANKKEESTA

Two Moons hanke pyrkii 
kehittämään koulutusmateriaaleja, 

joilla lisätään ikääntyneiden 
ymmärrystä ihmisoikeuksista 
ja siitä, kuinka ne näyttäytyvät 
arjessa. Koulutusmateriaaleilla 
tuetaan ikääntyneitä hyödyntämään 
oikeuksiaan ja puuttumaan 
ihmisoikeusrikkomuksiin.

HANKKEEN TAVOITTEITA OVAT:

  kehittää ikääntyneiden henkilöiden 
kanssa heidän todellisuuttaan 
heijastavia ihmisoikeusmateriaaleja

  voimaannuttaa ikääntyneitä 
hyödyntämään ihmisoikeuksiaan 
arjessa, ja raportoimaan 
ihmisoikeusloukkaukset

  tehdä päättäjät, sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset ja 
ikääntyneitä edustavat organisaatiot 
tietoisiksi sellaisista tilanteista ja 
käytännöistä julkisissa palveluissa, 
jotka loukkaavat ikääntyneiden 
oikeuksia.

 

HANKKEEN TUOTOKSET

Hankkeessa kehitetään seuraavat 
materiaalit:

Kirja ’Minun oikeuteni, minun 
hyvinvointini’: ikäihmisten 
tarinoita tilanteista, joissa heidän 
ihmisoikeuksiaan on rikottuPovestile 
noastre: Drepturile omului si varstnicii in 
Europa 

- Käsikirjoitus ’Meidän 
tarinamme: ikääntyneiden 
ihmisoikeudet Euroopassa’: 
dokumentaarinen teatteriesitys 
ikääntyneiden ihmisoikeuksista ja 

niiden turvaamisesta. Käsikirjoitus 
pohjautuu ikääntyneiltä kerättyihin 
tosielämän tarinoihin, jotka 
dramatisoidaan monologien 
muotoon. Teatteriesityksellä 
lisätään paitsi ikääntyneiden, myös 
suuren yleisön, ammattilaisten ja 
päättäjien tietoisuutta ikääntyneiden 
ihmisoikeusrikkomuksista paikallisesti.

Ohjeistus Two Moons dokumentaarisen 
teatteriesityksen ja sen oheisen 
keskustelusession järjestämiseksi

’Kuuntele tarinani’ -äänitteet 
monologeista radioesityksiä ja 
virtuaalista oppimisalustaa varten


