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Sesiuni de co-creație cu contribuțiile părților interesate 

Repere de progres EU-COLPBOL 

După șase luni de lucru împreună, partenerii consorțiului EU-COLPBOL au organizat a doua lor reuniune 

transnațională, în care au împărtășit și evaluat progresul proiectului și rezultatele sesiunilor de co-creație 

desfășurate în fiecare țară. 

Datorită situației din Europa cauzată de COVID-19, partenerii consorțiului transnațional nu au putut 
călători în România, unde ar fi trebuit să aibă loc reuniunea. Prin urmare, întâlnirea s-a desfășurat printr-o 
videoconferință, găzduită de Universitatea din Craiova, cu colaborarea COPAVA. 

Reuniunea s-a desfășurat pe parcursul a două zile, având pe ordinea de zi următoarele subiecte 
generale: 

• Revizuirea calendarului proiectului și a etapelor realizate până acum; 

• Prezentarea raportului global al sesiunilor de co-creație; 

• Prezentarea generală a pachetelor de instruire (IO.1, IO.2 și IO.3); 

• Analiza distribuirii sarcinilor de lucru pentru fiecare IO între parteneri; 

• Monitorizarea activităților de diseminare și management. 

Membrii echipelor de lucru au avut oportunitatea de a prezenta pe scurt modul în care s-au desfășurat 

sesiunile de co-creație în fiecare țară. Adaptându-se la reglementările interne, Spania și România au reușit să 

organizeze sesiunile de co-creație față în față, un avantaj semnificativ, devreme ce aspectul practic este esențial 

în activitățile sportive. Grecia și Lituania au prezentat partea teoretică a sesiunii prin videoconferință, deoarece 

restricțiile din aceste țări nu au permis întâlniri față în față. De îndată ce regulile vor permite, partenerii din 

aceste două țări vor susține sesiunile practice. 
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Pentru optimizarea dezvoltării proiectului și obținerea celor mai bune rezultate, instituțiile din fiecare 

țară și-au unit eforturile în desfășurarea sesiunilor:  în Spania, COPAVA și AE Colpbol; în Grecia, EDRA și NKUA; 

în România, ALDO-CET și Universitatea din Craiova; în Lituania, sesiunile de co-creație au fost puse în practică 

de Kauno Kolegija. În acest fel, entitățile din sectorul persoanelor cu dizabilități și cele specializate în sport au 

lucrat împreună, fiecare contribuind cu experiența și cunoștințele lor. 

În concluzie, un total de 118 persoane au participat la sesiunile de co-creație, distribuite în următoarele 
profiluri: 

• 17 facilitatori; 

• 35 de persoane cu dizabilități intelectuale; 

• 31 aparținători (rude și specialiști din sectorul persoanelor cu dizabilități); 

• 35 de specialiști în sport. 

Ca urmare a analizei contribuțiilor aduse de participanți, au rezultat concluzii interesante, cum ar fi: 

• Colpbol este un sport de origine incluzivă, care nu necesită adaptări semnificative pentru a putea fi jucat 
de către persoane cu dizabilități intelectuale, iar intrinsec poate fi jucat de oricine prin însăși natura sa; 

• Colpbol este un sport care încurajează participarea tuturor, indiferent de abilitățile lor; 

• Limitările fizice sau cognitive ale participanților pot fi integrate în joc; 

• Promovează cooperarea, relațiile sociale și munca în echipă, cu valoarea adăugată a echipelor mixte; 

• Mingea Colpbol este accesibilă tuturor, ușoară și ușor de manevrat; 

• Îmbunătățește calitatea vieții: participanții cu dizabilități intelectuale au apreciat pozitiv faptul că acest 
sport le permite să se împrietenească și să se distreze. 

Toate aceste aspecte și alte puncte cheie vor fi luate în considerare în următoarele etape ale proiectului: 
elaborarea celor trei pachete de antrenament (pentru persoane cu dizabilități intelectuale, aparținători și 
specialiști în sport). COPAVA a prezentat în detaliu implementarea temelor pachetelor de instruire în vederea 
distribuirii corespunzătoare a sarcinilor, astfel încât fiecare entitate să poată studia conținutul și să decidă unde 
își poate aduce cea mai bună contribuție. 

În ceea ce privește aspectele de diseminare, partenerul tehnologic, CSI (Cipru), a prezentat site-ul web 

al proiectului (https://europe-colpbol.eu/) și a solicitat feedbackul partenerilor cu privire la accesibilitate și 

utilizare. În plus, COPAVA a prezentat evoluția diseminării în rețelele de socializare și proiectarea diverselor 

materiale care vor fi dezvoltate și utilizate de către toți partenerii în evenimente publice. 

În concluzie, putem afirma că în ciuda restricțiilor datorate situației pandemice, după cea de-a doua 

întâlnire transnațională, proiectul EU-COLPBOL și-a atins obiectivele obținând mai mult decât în estimările 

inițiale și avansând puternic, echipele continuând să lucreze extrem de motivate pentru a face față etapei 

următoare cu entuziasm și energie. 

Rămâneți conectați! Vom reveni cu informații atractive! 
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Imagini: 

 

SESIUNE DE CO-CREAȚIE ÎN ROMÂNIA susținută de ALDO-CET și Universitatea din Craiova. 

 

 

 

SESIUNE DE CO-CREAȚIE ÎN SPANIA susținută de COPAVA și Associació Esportiva COLPBOL. 
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SESIUNE DE CO-CREAȚIE ÎN GRECIA susținută de EDRA și NKUA. 

 

 

SESIUNE DE CO-CREAȚIE ÎN LITUANIA susținută de Kaunos Kolegija 

 

 


