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     Asociatþ ia “Ori zont Cultura l T” este implicatã în
proiectul Grundtvig – GIVE “ Schimb de experienþã al
senior ilor europeni de la o cafenea socialã’ ’ -
“European Seniors Exchange Experience from a
Social Café”  “EUseniors social-café” , coordonat de
KFUM’s Sociale Arbejde,  Middel fart, DK, persoana de
contact ºi  mentor fi i nd d-na Tina Kraig.
Seniorii voluntari de la o Cafenea Socialã din
Copenhaga, Danemarca,  ºi  voluntari i  seniori  din
asociaþ ia “ Orizont Cultura l T” , din Craiova, România,
au planificat  un schimb de experienþ ã a câte ºase
voluntari seniori timp de t rei sãptãmâni î n instituþiile
partenere.
Schimbul de voluntari a constat în activitãþi de
voluntariat atât  sociale, cât  ºi  educaþionale, beneficiari i
fiind grupuri de adulti din grupuri cu nevoi speciale.
În perioada 12 mai - 2 iunie, ºase seniori danezi au
venit î n România. Erau curioºi  sã cunoascã cât  mai
multe despre cultura noastrã, despre limbã ºi mai ales
despre modul de viaþ ã al cetãþenilor români.
Au participat la activi tãþi  de voluntariat î n instituþii
educaþionale, centre pentru bãtrâni ºi  copi i  cu
defi cienþe timp de trei  sãptãm âni. Au fost impresionaþ i
de soart a bãtrânilor,  de felul î n care com unitatea
încearcã sã- i ajute, cu toata criza economicã,  ce s-a
instalat î n aproape toate þ ãrile din Europa ºi  din lume.
Dacã altãd atã în centrele de asistenþ ã medicalã
pentru persoanele vârstnice ºi  socio-economic
dezavantajate numã rul asistentelor era mai mare,
acum este vizibil efortul organelor competente abilitate
de a traversa cri za. Voluntari i seniori din Copenhaga
au fost bucuroºi , cu acceptul  ºi atitudinea cooperantã
a direcþ iunii, sã încerce sã aducã munca lor î n
beneficiul persoanelor cu dizabilitã þi , ajunse la o vârstã
înaintatã,  când au nevoie de protecþ ie ºi  asistenþã
medicalã.
 Cei ºase seniori voluntari danezi ºi cei români  au fost
profund impresionaþ i, de asemenea,  de copi i i  bolnavi
de cancer de la Clinica de Pediatri e II a Spi talului  de
Urgenþã Craiova. Au adus cu ei niºte postere colorate
ºi  drãguþe, le-au pus î n ramã ºi
le-au oferi t spi talului,  pentru a contribui la destinderea
privirilor triste ale c elor suferinzi .
Mentorul danez  ºi coordonatorul proiectului, ms.Tina
Krai g, manager general al Cafenelei Sociale din
Copenhaga, s-a alãt urat grupului  î n a treia
sãptãm ânã,  contri buind la final izarea activi tãþilor,
completarea chestionarelor,  la concluzi i le finale.
Le-au plãcut imaginea Craiovei, fântâna muzicalã,
Casa Bãn iei , Parcul  “ Romanescu”, spectacolul de la
Filarmonicã,  dar ºi  Piteºt iul , Branul , Sinaia, Braºovul ,
România.
În perioada 8 - 18 august,  ºase seniori voluntari din
România au participat la activi tãþi  de voluntariat î n
cadrul Cafenelei Sociale “ KFUM’s Sociale
Arbejde,  Middelfart ’’, din Copenhaga,
Danemarca.
A fost o experienþ ã interesantã , un schimb de bune

practici , o lecþie de viaþã dincolo de egoismul ºi teama
zi lei  de mâine. Proiectul  a contribuit la formarea unei
noi concepþ i i  despre felul  î n care seniorii pot sã
rãm ânã activi ºi , în acelaºi  timp, sã gãseascã
satisfacþ ii personale î n gesturi care ar trebui sã fie
atri butul nu doar al seniori lor,  dar mai  ales al  tinerei
generaþ ii.
Cafeneaua Socialã are de fapt 44 de centre,
rãspândite î n î ntreaga Danemrcã. Este un centru
subvenþionat de comunitã þi le locale, creat pentru a
veni  î n sprijinul persoanelor care au nevoie de un
ajutor social, un centru care le asigurã nu doar un
prânz, dar ºi  activitãþi  cultural- educative.Este locul
unde persoanele ajunse singure se pot î ntâl ni la o
cafea, la un eveniment, la o activitate care sã le
imbogateasca ex istenta. Voluntarii romani si danezi au
invatat unii de la altii ca gesturile umane pot schimba
traiectori i , cursuri  ale existentei  pentru semeni i  nostri i .
Simbolul  dupa care poti gasi Cafeneaua sociala este
o INIMA rosie tinuta in palme.
Am primit si noi cate un tricou, o seapca, un breloc, un
pix, o insigna, toate cu o inima rosie si numele institutiei
KFUM’s Sociale Arbejde.  Seniori i voluntari români
i-au î nvãþat sã gãteascã mâ ncare ºi  prãj ituri dupã
reþete româneºt i. Î n acelaºi  timp,  partenerii  danezi au
apreciat dansurile ºi muzica româneascã.
Activi tãþi le desfãºurate au fost nonprofit ºi au avut ca
scop implicarea membri lor,  a voluntari lor, persoane în
vârstã de peste 50 de ani, pensionari sau î n prag de
pensionare din Europa într-un mod activ ºi pozitiv î n
activitãþi î n beneficiul comunitã þii.
Cu aceastã ocazie a avut loc un schimb reciproc de
informaþ i i  despre asociaþi i le noastre, a profi lului
seniori lor impl i caþi, despre modul î n care oficial i tãþile
locale se preocupã de persoanele cu risc de
marginalizare, cât ºi  i nformaþi i  cul turale despre
Danemerca ºi Român ia.
Astfel,  derularea proiectului a condus la descoperirea
modului în care fiecare þarã este angajatã în acþiuni
care sã contribuie la o mai bunã calitate a vieþii pentru
cetãþenii sãi. Danemarca ºi România sunt membre ale
UE, dezvoltate din punct de vedere economic diferit,
deci  ºi  î nþelegerea  acti vi tãþi lor de voluntariat î n folosul
comunitã þi i este diferitã.
Dar derularea proiectului timp de doi ani va demonstra
cã spi ri tul  de echipã, bunele intenþ i i , entuziasmul ,
compasiunea ºi  prietenia sunt la fel  de puternice.
Proiectul se deruleazã cu fonduri de la Comisia
Europeanã, cu sprijinul ANPCDEFP din Român ia ºi  cu
ajutorul bazei de date Seven Network, cãrora le
mulþumim.
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