Voluntarii brasoveni se implica in problema persoanelor cu
dizabilitati prin proiectul Erasmus Plus-DISABLED FIT FOR
LIFE, organizat in Polonia in perioada 22.02.2015 – 27.02.2015
“Disabled fit for life” este un proiect care a adus impreuna experții din 6 țări
pentru a evalua situatia persoanelor cu dizabilități și pentru a-si impartasi
propria experienta in acest domeniu, timp de 4 zile în Polonia, Zychln.
Între 22 și 27 februarie 2015, Asociatia DACIDAVA prin cei 4 participanți ai sai
(Andra Baditoiu, Andreea Spinu, Cezar Spătaru, Andrei Mocanu) a avut
ocazia de a dobândi cunoștințe și competențe noi in acest domeniu, prin
participarea la activități de educație non-formală în cele 4 zile, pline de
divertisment, dar și de muncă. Cursul de instruire a fost finanțat prin noul
program Erasmus Plus al Uniunii Europene și a adunat participanți din 6 țări:
România, Polonia, Bulgaria, Italia, Slovacia și Turcia. Scopul acestei intalniri a
fost de a învăța despre persoanele cu dizabilități, de a face schimb de
experiență și bune practici si de a acumula noi cunoștințe despre valorile
culturale ale tarilor participante.

Prima zi a fost dedicata
cunosterii participantilor (jocuri
pentru a-si aminti numele și
chipul celuilalt), fiind o zi foarte
plăcută și plina de divertisment.
Fiecare participant a creat un ID
al
unei
alte
persoane,
desenadu-l și evidentiindu-i
trasaturile specifice.
Ulterior, participantii si-au definit
așteptările pentru acest proiect,

cu ajutorul facilitatorului si au creat "un
contract", care a stipulat regulile de grup
pe care aveau sa le urmeze în timpul
proiectului. Contractul a fost semnat de
către toți participanții.
După aceea, fiecare organizatie a făcut
o prezentare a asociatiei pe care o
reprezintă, creand un poster cu detalii
privind
obiectivele
si
activitatile
intreprinse de acesta in comunitatea de
care apartine.
O parte foarte interesanta a zilei a
fost când fiecare echipa si-a
împărtășit propria experiența despre
munca cu persoanele cu handicap.
De exemplu, au invatat de la italieni
ca in tara lor copiii cu dizabilități nu
sunt separati de copiii sanatosi si ei
învață împreună în aceeași clasă,
prin urmare procesul de integrare
este acolo mult mai ușor, în
comparație cu alte țări. De
asemenea, au fost fascinati de
festivalurile pentru persoanele cu
dizabilități, organizate in Slovacia.
În ultima parte a zilei, a fost
prezentat certificatul Youthpass si
cum participantii il pot folosi pentru asi dovedi experienta in activitati
extra-curriculare.

A doua zi a inceput cu o prezentare despre tinerii cu handicap, fiind expusa
situația reala a persoanelor cu handicap, modul în care acestea reușesc să
trăiască cu o problemă de
sănătate, sa se integreze în
societate si cum sunt ei
ajutati. Aceasta a devenit
emotionanta
când
cei
prezenti au urmarit un clip
despre o persoană care s-a
născut fără picioare, fiind un
exemplu pentru altii care
sunt sanatosi, prin atitudinea
optimista si viziunea despre
viata. S-au prezentat tipurile
de dizabilități, care includ

diverse deficiente fizice si mentale care pot împiedica sau reduce capacitatea
unei persoane de a-si intreprinde activitățile de zi cu zi, cum ar fi mobilitatea
fizica redusa, tulburari psihice, handicap cognitiv sau de învățare, invaliditate,
tulburari de vaz sau de auz.
In a doua sesiune a zilei, s-a vizionat un clip despre programul Erasmus + și
oportunitățile pe care acesta le oferă, participantii plecand apoi pentru o vizită
pe teren în Zychln la un centru pentru persoane cu handicap. Aici, oamenii cu
handicap isi petreceau aproximativ 7 ore pe zi, avand diferite activități,
precum pictura, realizarea manuala a bijuteriilor, cantatul la instrumente,
desen, jocuri Lego și chiar sport. După vizita la Centrul pentru persoanele cu
handicap, a urmat o vizita la municipalitate, unde primarul a vorbit despre
orașul Zychln, festivalurile de acolo, locurile care se pot vizita, etc.
Seara, participantii s-au întors in Soczewka, unde au avut o reflectie de grup
asupra zilei petrecute in teren si apoi s-au distrat experimentand dansurile
tradiționale ale fiecarei tari și jocurile specifice.

A treia zi a început cu o sesiune foarte interesanta despre Erasmus +, fiind
prezentate programele din cadrul Erasmus + și modul în care acestea sunt
clasificate.
Apoi au urmat câteva energizante foarte distractive si a inceput lucrul in
echipa la propriile proiecte. În primul rând, s-au identificat cateva idei legate
de domenii precum: fotografia, jurnalismul, managementul faunei etc. Apoi, sau creat grupuri cu idei similare și fiecare echipă a creat propriul proiect. De
exemplu, din cadrul echipei DACIDAVA, Andreea a lucrat cu un participant din
Slovacia și au conceput un proiect despre nomazi, despre cum acestia si-ar
putea împărtăși experiențele lor cu alti nomazi, despre modul in care acestia
ar reusi sa se integreze în societate si să co-existe într-o lume cu toleranță
scăzută. Numele proiectului a fost "Invatarea fără frontiere".

Restul echipei - Andra, Cezar și Andrei- a făcut un proiect despre cultură și
natură. Proiectul va avea loc în Italia și va include 7 țări care vor învăța
despre cultura si valorile celorlalti. De asemenea, include câteva vizite în
teren și prezentări ale experților cu privire la managementul faunei și la
agricultură. Numele proiectului a fost "Nu suntem singuri".
Seara a avut loc noaptea interculturala, în cadrul careia participanții au adus
alimente și băuturi tradiționale din țara lor și au prezentat un clip despre
cultura și frumusețile locurilor din care provin. De asemenea, fiecare echipa
pregătit 3 întrebări de cultura generala despre țările lor. S-a dansat pe muzică
tradițională, fiecare profitand de buna-dispozitia generala.

In ultima zi, fiecare echipa si-a prezentat proiectele, in fata directorului școlii
care a organizat acest eveniment. Fiecare a avut proiecte interesante, la care,
cu siguranță, fiecare dintre noi ar fi norocos sa participe. După prezentare, sau formulat concluziile experienței participantilor, ce au învățat acestia despre
persoanele cu dizabilități, cum si-au făcut noi prieteni și au învățat despre
cultura și tradițiile celorlalti.

De asemenea, au primit primele lor certificate Youthpass.
Andra, 22 de ani: “Disabled fit for life” a fost o experiență extraordinară pentru
mine, deoarece am învățat atât de multe despre persoanele cu handicap,
acesta fiind scopul principal al proiectului, dar in acelasi timp ne-am construit
prietenii și am învățat unii de la alții cu privire la diferite culturi și tradiții. După
această experiență, pot spune că am acumulat cunoștințe și prieteni, iar asta
e cel mai important lucru pentru mine. De asemenea, partea mea favorită a
fost când am lucrat pentru propriile noastre proiecte Erasmus+. Am devenit
foarte emoționata și încă sper că ideile noastre ar putea fi puse efectiv în
practică.”
Andrei, 28 de ani: "A fost un proiect foarte interesant și plin de activitati. Mam bucurat de fiecare zi, m-am simtit minunat fiind înconjurat de atât de mulți
oameni cu mintea deschisa. Mai mult, țara și regiunea in care s-a desfasurat
proiectul este deosebita. "
Cezar, 26 de ani: "O experiență plăcută de călătorie, la care se adauga
multitudinea de informatii acumulate despre situația persoanelor cu handicap
din Polonia și alte țări participante la acest proiect, schimbul intercultural cu
ceilalti participanti, cunostintele noi despre Erasmus +, noi prieteni si proiecte
de viitor".
Andreea, 22 de ani: "Ce mi-a placut cel mai mult a fost faptul că am învățat
cum să-mi formulez ideile pentru a le da o formă specifică pentru finantator,
cu alte cuvinte, cum să scriu un proiect Erasmus +”.

