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LANSAREA BROȘURII: „DREPTURILE MELE, STAREA 
MEA DE BINE: EXPERIENȚELE PERSOANELOR ÎN 
VÂRSTĂ”
Parteneriatul proiectului „Două Luni” a lansat primul său produs, 
în patru limbi, ca parte a Zilei Internaționale a Persoanelor în 
Vârstă, celebrate pe 1 octombrie 2019.

Broșura reunește povestiri care ilustrează modul în care drepturile 
persoanelor în vârstă sunt încălcate,  utilizând experiențe ale 
persoanelor în vârstă din cele patru țări participante. Povestirile au 
fost adunate utilizându-se interviuri și focus-grupuri, iar Convenția 
Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) și Convenția privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD) au fost folosite 
drept cadru pentru ilustrarea încălcării drepturilor acestora, în 
acest fel făcând ca drepturile omului să devină relevante pentru 
viața persoanelor în vârstă, pentru factorii decizionali și pentru 
furnizorii de servicii.

Cercetările evidențiază modul în care lipsa de înțelegere a 
drepturilor omului și a relevanței acestora în viața de zi cu zi a 
persoanelor în vârstă îi fac pe aceștia mai vulnerabili față de 
abuzuri. Broșura abordează aceste probleme, căutând să crească 
gradul de conștientizare a persoanelor în vârstă în legătură 
cu drepturile omului, să educe persoanele în vârstă, membrii 
familiei, factorii decidenți, furnizorii de servicii, educatorii pentru 
adulți și publicul larg, oferindu-le exemple concrete de încălcări 
ale drepturilor omului în practică.

Broșura a fost bine primită nu doar la nivel național în fiecare țară, ci totodată povestirile au fost diseminate într-
un cadru european mai larg, pentru a ilustra cum drepturile persoanelor în vârstă referitoare la nediscriminare și 
egalitate sunt încălcate. Povestirile fost incluse în:

• Campania #Îmbătrânire Egală, care solicită drepturi egale pentru toate categoriile de vârstă și atrage atenția 
asupra consecințelor dăunătoare ale discriminării pe criterii de vârstă, redă povestea lui Joan: https://ageing-
equal.org/at-64-im-eligible-at-65-im -nu/
• Age Platform Europa evidențiază discriminarea de Ziua Drepturilor Omului, reluând povestea lui Tom: https://
twitter.com/AGE_PlatformEU/status/1204327678767181824?s=20



CE URMEAZĂ?
Parteneriatul „Două Luni” este acum angajat în 
dezvoltarea celui de-al doilea produs intelectual: 
„Poveștile noastre: drepturile omului și persoanele în 
vârstă din Europa - un scenariu de teatru documentar”. 
Acest produs se concentrează pe elaborarea unui 
scenariu creat din șase povestiri, care evidențiază 
încălcări ale drepturilor omului, cu care se confruntă 
persoanele în vârstă.

Partenerii din Irlanda, Italia, România și Finlanda au 
adunat povestiri despre încălcarea drepturilor, relatate 
direct de persoanele în vârstă. Povestirilele, odată 
transcrise verbatim, au fost transmise partenerilor de 
teatru TDI și GSA, care lucrează pentru a le adapta sub 
forma unui scenariu de teatru documentar, care va fi 
apoi prezentat în scopuri educaționale.

PROIECTUL  
„Două Luni” este un proiect Erasmus + finanțat de UE, care are ca scop dezvoltarea resurselor educaționale 
pentru a informa și îmbunătăți cunoștințele persoanelor în vârstă cu privire la drepturile lor și modul în care 
aceste drepturi ar trebui să funcționeze în practică, echipându-le cu instrumentele necesare pentru a-și afirma 
și revendica drepturile. Persoanele în vârstă și profesioniștii din domeniul asistenței sociale vor beneficia de 
resursele și instrumentele care vor fi dezvoltate și vor fi disponibile gratuit.  
Rezultatele viitoare includ:
• Un Teatru documentar și Răspuns, format din șase monologuri dramatizate, pentru a spori gradul de 
conștientizare în rândul persoanelor în vârstă, familiilor lor, organismelor publice și comunității mai largi despre 
situații în care drepturile persoanelor în vârstă nu sunt respectate.
• Un ghid pentru găzduirea „Teatrului documentar Două Luni și Răspuns”.
• O înregistrare audio a celor șase monologuri dramatizate pentru utilizare în ateliere și de posturile radio 
comunitare.

Urmăriți-ne la: https://twomoons.eu | # 2Moons

Acest buletin informativ al Proiectului, realizat de beneficiari în comun sau individual, în orice formă și 
folosind orice mijloace, indică faptul că reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Agenția Națională 
și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare a informațiilor pe care le conține.

Broșura este disponibilă în limbile engleză, finlandeză, italiană și română. Fiecare versiune națională include, de 
asemenea, o secțiune cu contacte utile pentru persoanele în vârstă care au nevoie de sprijin în recunoașterea și 
protejarea drepturilor lor.

Descărcați broșura de aici: https://twomoons.eu/outputs/ 


