PARTENERIATUL
Proiectul Two Moons (Doua Luni), finantat prin Programul
Erasmus +, 2018-1-IE01-KA204-038768, este implementat
in parteneriat de organizatii neguvernamentale din Irlanda,
Finlanda, Italia si Romania.
Co-Creation Support CLG (Irlanda) este o entitate non-profit
de economie sociala infiintata de Marita O’Brien si Jackie
O’Toole pentru a promova drepturile oamenilor in varsta si cu
dizabilitati; pentru crearea si acordarea impreuna cu parteneri
sociali de sprijin si servicii centrate pe persoana care implica
o abordare „de jos in sus”.
Anziani e non solo (Italia) este activa din 2004 in
managementul de proiecte si in furnizarea de servicii dedicate
cresterii incluziunii sociale; de formare si sprijin oferite
ingrijitorilor informali si formali; in prevenirea violentei de gen,
a abuzului asupra persoanelor varstnice si a discriminarii.
Asociatia HABILITAS (Romania) Centru de Resurse si
Formare Profesionala (Romania) ofera, prin proiecte si
programe, servicii profesioniste de formare si consiliere a
adultilor din 2007. Proiectele sale nationale si europene
vizeaza problematica varstnicilor si a imbatranirii, relatiile
intregenerationale, abuzul asupra persoanelor varstnice.
Organizatia a elaborat prima strategie locala de sustinere a
voluntariatului seniorilor, care a fost adoptata de Consiliul
General al Municipiului Bucuresti.
Empowering Old Age Coop VoiVa (Finlanda) este o
organizatie neguvernamentala centrata pe prevenirea
violentei si abuzului asupra persoanelor varstnice.Misiunea
sa este de a creste capacitatea de actiune in comunitate a
persoanelor varstnice si de a le proteja drepturile.
The Gaiety School of Acting (Irlanda) The National Theatre
School of Ireland (Irlanda) este o organizatie non-profit
fondata in 1986. De-a lungul timpului, Scoala a organizat
ateliere bazate pe tehnicile teatrale pentru tineri si persoane
in varsta cu scopul de a contribui la intelegerea si dialogul
intre generatii. Atelierele asigura cadrul eficient in care tinerii si
varstnicii isi impartasesc experientele, invata unii de la ceilalti,
contribuind astfel la cresterea solidaritatii intergenerationale.
Teatri d’Imbarco (Italy) este o companie de teatru italiana
care inca de la aparitia sa a abordat prin piesele puse in scena
teme sociale, umane, precum rasismul, multiculturalismul,
memoria Holocaustului sau a Rezistentei. Organizatia s-a
implicat in campanii de constientizare, organizarea de
conferinte, proiecte educationale in scoli, organizarea de
intalniri comunitare pe diverse teme abordate in productiile
sale teatrale.

Drepturile omului presupun existenta unor
minime standarde necesare pentru ca oamenii
sa aiba o viata demna. In acest sens, drepturile
europenilor sunt protejate printr-o serie de
mecanisme, institutii si tratate obligatorii
privind drepturile omului, printre care
Conventia Europeana a Drepturilor Omului
(CEDO) si Conventia Natiunilor Unite privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (CRPD).
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Statele trebuie sa se angajeze sa protejeze
drepturile definite in aceste conventii. Cu
toate acestea, multi oameni in varsta nu
sunt constienti de drepturile pe care le au in
temeiul acestor convenții și de relevanta lor
pentru viata de zi cu zi. Iar ignoranta cu privire
la aceste drepturi duce la discriminare și abuz.

CONTACTE
IRLANDA
Co-Creation Support CLG
info@cocreation.ie | Tel: 087 634 6399 | www.cocreation.ie
The Gaiety School of Acting - The National Theatre School
of Ireland
educate@gaietyschool.com | www.gaietyschool.com

FINLANDA
Empowering Old Age Coop VoiVa
info@voiva.fi | www.voiva.fi/en

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
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicatii nu constituie o
aprobare a continutului, acesta reflectand doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi
trasa la raspundere pentru nicio utilizare a informatiilor continute in aceasta.

SA FACEM DIN DREPTURILE OMULUI O
REALITATE PENTRU SENIORII EUROPENI:
Sa le dam puterea de a-si revendica drepturile

www.twomoons.eu

PROIECTUL

T

wo Moons isi propune sa dezvolte
un set de resurse educationale care
sa contribuie la intelegerea de catre
persoanele varstnice a drepturilor lor si a
modului in care aceste drepturi ar trebui
sa functioneze in practica, dezvoltandule astfel capacitatea de a si le sustine si
revendica.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Elaborarea impreuna cu adultii
in varsta a unor instrumente
educationale centrate pe tematica
drepturilor persoanelor varstnice;
Intarirea capacitatii de actiune a
seniorilor prin educatie pe tema
drepturilor omului;
Activarea persoanelor varstnice
in sensul afirmarii si revendicarii
procedurale a drepturilor lor atunci
cand acestea nu le sunt respectate;
Aducerea in lumina a provocarilor
pe care varstnicii le intampina
in protejarea propriilor drepturi,
facandu-le vizibile pentru decidenti,
profesionistii din domeniile medical si
social, avocati, grupuri ale drepturilor
omului si advocacy, atunci cand
institutiile nu isi indeplinesc obligatia
de a apara drepturile persoanelor
varstnice.

REZULTATELE PROIECTULUI
Resursele educationale elaborate in
urmatorii doi ani includ:
”Drepturile mele, Starea mea de
bine”
O brosura care relateaza povesti
si experiente in care persoanelor
varstnice le-au fost incalcate drepturile,
din perspectiva CEDO si CRPD.

Povestile noastre: Drepturile omului
si varstnicii in Europa
Doua Luni Teatru Documentar si
Raspuns Va oferi un mediu pentru ca
unele dintre povestile colectate sa
fie puse in scena si interpretate de
trupe teatrale comunitare in tara. Va
creste astfel gradul de constientizare
in comunitate, inclusiv in randul
specialistilor din domeniul sanatatii si
al asistentei sociale, al reprezentantilor
autoritatilor, precum si al familiilor cu
persoane varstnice ale caror drepturi
nu sunt respectate.
Audio ”Asculta-mi povestea”
Un set al celor sase monologuri
dramatizate inregistrate audio care
sunt folosite impreuna cu Ghidul pentru
implementarea Teatrului Documentar si
Raspuns Doua Luni pentru a desfasura
ateliere de lucru privind constientizarea
asupra drepturilor omului.

