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Număr de referință: 2020-1-EL01-KA227-ADU-094668
Perioada de desfășurare: 01.03.2021 – 28.02.2023
În Europa, utilizăm în prezent
16 tone de material (persoană / an), dintre care 6 devin deșeuri și doar o parte limitată (36%)
este reciclată.
Pe de altă
parte, într-o perioadă socio-economică la fel de delicată precum cea pe care o trăim (pandemie
Covid19), stima de sine și capacitatea de a vă reinventa și de a găsi soluții alternative la
probleme sunt cruciale, atât pentru sfera personală, cât și pentru sfera de lucru.
În acest context, proiectul RecyclArt și parteneriatul celor 5 țări își propune să dezvolte un
program transnațional pentru dezvoltarea în primul rând și exploatarea creativității ADULȚILOR
pentru:
- recompensați mediul și găsiți modalități noi și alternative de a transforma deșeurile în piese
de artă
- perfecționarea adulților șomeri de lungă durată prin stimularea stimei de sine și a abilităților
de rezolvare a problemelor prin artă
Din aceste motive, proiectul se concentrează pe următoarele priorități:
-

dezvoltarea și incluziunea abilităților prin creativitate și arte
obiective de mediu și climatice
sprijinirea înființării și accesului la căile de perfecționare

Acest proiect abordează două dimensiuni ale reciclării creative:
(1) reciclare ocazională
creativă: activitate ocazională de reciclare și reutilizare fără niciun proiect în spate
(2) reciclare creativă proiectuală: activitate sistematică de reciclare și reutilizare
implementarea unei proceduri precise NEVOIE → PROIECT → DEȘEURI → OBIECT NOU.
În timp ce prima dimensiune funcționează numai cu creativitatea artistică, cea de-a doua se
ocupă de proiect, design și de abilitățile de rezolvare a problemelor.
În acest proiect, vor fi implicate 2 grupuri țintă:
șomeri de lungă durată ADULȚI interesați de activități creative și de conectarea
reciclării cu designul;
educatori pentru adulți care utilizează metodologii creative și artiști care lucrează sau
au lucrat cu reciclarea și realizarea de obiecte noi folosind deșeuri și interesați să îndrume elevi
adulți.
Activitățile proiectului includ:

Analiză mai aprofundată a tehnicilor preexistente de

1/2

RecyclArt: reciclare creativă proiectuală pentru a recompensa mediul
Joi, 13 Mai 2021 19:06

reciclare creativă ocazională la nivelul UE (IO1)
Materiale de învățare și manual practic (IO2) pentru reciclarea creativă proiectuală și un LTTA
mixt (C1)
Platformă de schimb (IO3) pentru materiale și experiențe de mentorat
5 evenimente multiplicatoare (Grecia, Italia, Albania, Polonia, România)
Până la sfârșitul proiectului, RecyclART va produce următorul impact:
+ Nr de raport descărcare IO1 ≥ 200
+ Nr de descărcare a manualului practic IO2≥ 300
+ Nr de utilizatori ai platformei (IO3) ≥ 200
+ Nr de părți interesate listate în baza de date de contact ≥ 200
+ Nr. a adulților șomeri de lungă durată implicați direct în LTTA ≥ 10
+ Nr. de formatori adulți și / sau de artiști ai reciclării implicați direct în LTTA ≥ 5
+ Satisfacție personală generală pentru dobândirea de noi abilități și stimă de sine
+ Sentiment de a avea mai multe oportunități în lumea muncii
+ Sentimente pozitive date de artă aplicate reciclării
+ Efecte benefice asupra mediului
Consorțiul de parteneriat va acorda acces deschis pentru toate materialele produse în cadrul
proiectului, astfel încât nu va fi adoptată NICIO LIMITARE: tot ceea ce este produs în cadrul
proiectului RecyclART va fi în mod liber utilizabil și descărcabil chiar și după finalizarea
proiectului, asigurând astfel difuzarea și exploatarea maximă de rezultate.
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