
2018-1-IE01-KA204-038768

NEWSLETTER
1 Martie 2019

PROIECTUL DOUĂ LUNI

„Nu judecați un om până când nu veți 
fi mers în pantofii lui timp de două luni”

Proiectul Două Luni își propune să dezvolte resurse educaționale care să informeze și să 
sporească cunoștințele persoanelor vârstnice cu privire la drepturile omului, precum și modul în 
care ar trebui să funcționeze în practică aceste drepturi, echipându-i cu instrumentele necesare 
pentru a-și afirma și revendica drepturile.

Persoanele în vârstă și profesioniștii din domeniul social vor beneficia de aceste resurse și 
instrumente, care vor fi dezvoltate și puse la dispoziție gratuit în următorii doi ani:

• O Broșură care re-povestește situații și experiențe ale unor incidente în care persoanelor 
vârstnice nu li s-au respectat drepturile.

• Un Teatru Documentar și Răspuns, care e constituit din șase monologuri dramatizate, pentru a 
spori gradul de conștientizare în rândul persoanelor vârstnice, a familiilor acestora, a autorităților 
publice și a comunității extinse cu privire la situațiile în care drepturile persoanelor vârstnice nu 
au fost respectate.

• Un Ghid pentru a găzdui „Teatrul Documentar și Răspuns Două Luni”.

•  O Înregistrare Audio a celor șase monologuri dramatizate, pentru a fi folosite în ateliere de 
lucru și în comunitatea radio.



SĂ FACEM DIN 
DREPTURILE OMULUI 
O REALITATE
Elaborarea de resurse 
educaționale pentru 
persoanele vârstnice
Proiectul Două luni, finanțat prin Programul 
Erasmus+, are plăcerea de a lansa
noua sa platformă web – https://twomoons.eu.
Platforma web va sprijini realizarea inițiativei
pan-europene cu o durată de doi ani, vizând 
îmbunătățirea cunoștințelor persoanelor vârs-
tnice cu privire la drepturile omului, protejate 
în temeiul Convenției Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO) și Convenției privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități (CRPD); și, prin ace-
asta, să îi abiliteze să își protejeze propria stare 
de bine. Procesul implică persoanele în vârs-
tă, profesioniștii din domeniul social și membrii 
comunității într-un proces creativ de colabora-
re, oferind persoanelor în vârstă posibilitatea 
de a-și împărtăși poveștile în manieră tipărită, 

audio și prin intermediul teatrului documentar.
Platforma web va prezenta știri, postări de blo-
guri, resurse și noutăți despre proiect, cum ar fi 
rapoarte, stiri privind politici publice, precum și 
oportunități de implicare, cum ar fi evenimente,
ateliere și sesiuni de formare față-în-față.

Website-ul va facilita, de asemenea, dezvolta-
rea unei rețele pan-europene de factori-cheie 
interesați, care include cercetători, decidenți 
politici și persoane vârstnice, prin promovarea 
instrumentelor, atelierelor de lucru și
evenimentelor, pentru a spori gradul de 
conștientizare și cunoaștere a drepturilor omu-
lui și a modului în care aceste drepturi ar trebui 
să funcționeze în practică.

Programul, aflat în primă fază în acest moment, 
este realizat în parteneriat cu cinci parteneri 
europeni, respectiv Anziani e non solo (Italia), 
Asociația HABILITAS – Centru de Resurse și 
Formare Profesională (România), Empowering
Old Age Coop VoiVa (Finlanda), The Gaiety 
School of Acting - The National Theatre School 
of Ireland (Irlanda), Teatri d’Imbarco (Italia) sub 
coordonarea Co-Creation Support CLG (Irlan-
da).



PROIECTUL DOUĂ LUNI: DESCHIDEREA ÎNT-
ÂLNIRII DIN DUBLIN ÎN 17 OCTOMBRIE
6 asociații din 4 țări: Italia, Finlanda, Irlanda și România 
discutând despre teatru și cunoștințele pe care le au 
persoanele în vârstă despre drepturile lor.

Acest buletin informativ despre Proiect, realizat de beneficiari în comun sau individual, în orice formă și folosind 
orice mijloace, indică faptul că el reflectă doar viziunea autorului, iar Agenția Națională și Comisa Europeană nu sunt 
responsabile pentru nici o utilizare  a informațiilor pe care le conține acesta. 

Urmăriți-ne pe
https://twomoons.eu | #2moons


