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Între 12 şi 15 iunie 2014 a avut loc la Carlisle,
UK, regiunea Cumbria, întâlnirea finală a
partenerilor proiectului Welcome.

Proiectul a avut doua mari obiective: primul a
fost să sensibilizeze personalul Centrelor
pentru educaţia adulţilor şi a altor instituţii
astfel încât acestea să devină mai primitoare
pentru persoanele cu dizabilități, iar al doilea să
creeze relaţii de colaborare între aceste
instituţii şi organizaţiile care se ocupă cu
persoanele cu dizabilităţi. Se încearcă astfel o
mai mare incluziune socială a acestor persoane
în special în programele pentru educaţia
adulţilor.

Acest proiect a durat doi ani şi a fost finanţat
prin Programului de Invațare pe tot Parcursul
Vieții, subprogramul Parteneriate Grundtvig. La
acest parteneriat au participat şase organizaţii
din Germania, Anglia, Republica Cehă şi
România.

Gazda acestei conferinţe a fost pentru a doua
oară asociaţia Variety Town din Carlisle.
Participanţii au fost cazaţi la hotelul Hallmark
din Carlisle. Fost hotel al Societăţii de cale
ferată, acesta se află chiar lângă gara oraşului.
Este o clădire istorică cu personal primitor, care
oferă clienţilor toate facilităţile necesare unui
hotel modern. Prima întalnire și cina din prima
zi s-a desfăşurat la restaurantul italian Casa
Romana.
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Prima zi a întâlnirii finale s-a desfăşurat în sala
de şedinţe a primăriei din Carlisle.

frumoasă și explicită prezentare a istoricului
regiunii şi în special al oraşului Carlisle.Tema
principală a şedinţei din această zi a fost
incluziunea socială. A fost susţinută prin două
prezentări ppt din partea delegaţiei germane.
În finalul întîlnirii dl Mark Costello a prezentat
filmul Faith, Hope and Charity, produs de
asociaţia din Carlisle, despre istoria
asociaţiilor de caritate din oraş care datează
din perioada primului razboi mondial. Filmul
poate fi vizionat pe internet la adresa
http://fhcfilmsite.weebly.com/watch.html
După amiaza gazdele ne-au îmbarcat într-un
microbuz şi am plecat să vizităm orăşelul
Keswick, aflat la aproape 60 de km de Carlisle.
Este o localitate mică, pitorească aflată într-un
decor montan, pe malul unui lac presărat cu
insule. Masa de prânz am luat-o acolo, după
care am vizitat împrejurimile. Seara am avut cu
toţii o experienţă inedită şi mai ales picantă la
restaurantul Viceroy unde am servit cina.

Pe holul de la intrarea în sală se află expusă
galeria portretelor tuturor primarilor oraşului.

Ca o curiozitate, primarii sunt aleşi doar pentru
un singur an. Am văzut în aceasta un exemplu
real de exercitare a democraţiei. Întâlnirea a
fost deschisă de către domnul Mark Costello
de la Variety Town, care a făcut o foarte

A doua zi am început printr-o vizită la sediul
asociaţiei Variety Town, unde s-a desfăşurat şi
întălnirea finală a proiectului. Şedinţa a fost
condusă de Wolfgang Volkmer, coordonatorul
proiectului Welcome. Discuţia a gravitat în jurul
raportului final care trebuie completat de către
fiecare asociaţie participantă până în luna
septembrie.
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Carlisle organizaţiile
districtul Cumbria.

O a doua temă a discuţiei a fost
sustenabilitatea: ce poate face în continuare
fiecare organizaţie prezentă pentru a continua
eforturile deschise de acest proiect. Ca
reprezentant al asociaţiei EUROED, am afirmat
disponibilitatea de a dezvolta şi mai mult
comunicarea în interiorul reţelei de organizaţii
pe care EUROED a construit-o cu ocazia acestui
proiect, îndeplinind astfel al doilea obiectiv al
Proiectului. Distribuirea de postcarduri online şi
newsletter-uri reprezintă o foarte bună
metodă de comunicare şi de schimb direct de
experienţe şi bune practici.
Masa de prânz a fost servită la restaurantul
propriu al catedralei din Carlisle aflat într-un
foarte bine conservat subsol, acoperit cu o
boltă gotică. In a doua parte a zilei, grupul a
luat parte la manifestaţia, parada şi concertul
pe care le-au organizat în piaţa centrală din

homosexualilor

din

A fost extraordinar pentru mine să particip la
această întâlnire finală a proiectului Welcome.
Am cunoscut oameni deosebiţi şi experienţele
lor de viaţă şi de muncă, experienţe care cu
siguranţă îmi vor fi de folos în activitatea mea
ulterioară.
Ionuţ Popa
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