
 

 

FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR” - NOVA 

Proiect Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Proiect comunitar de artă HeArts Together  

 

Sursă(e): https://www.saanich.ca    

Creator al bunei practici, țară: Municipalitatea Saanich, Vancouver, Canada  

Sector: Arte și meserii  

Tipul afacerii / ocupație: Municipalitatea locală    

 

Realizări în CCS înainte de pandemie  

Saanich este o municipalitate districtuală de pe insula Vancouver din Columbia Britanică, în zona 

Greater Victoria. Populația era de 114.148 la recensământul din 2016, ceea ce o face cea mai 

populată municipalitate din Districtul Regional Capital și Insula Vancouver și a opta ca populație 

din provincie.1 

Saanich oferă câte ceva pentru toată lumea. Pasionații de aer liber aleg dintre zone rurale liniștite, 

trasee de ciclism, peste 100 de parcuri și peisaje diverse. Familiile se bucură de cumpărături, școli 

și patru centre de recreere. Întreprinderile mici și mari fac parte din cartierele angajate. Studenții 

din Saanich și din întreaga lume prosperă în instituțiile sale postliceale.   

 
1Sursa: https://www.wikipedia.org/ 
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Sursa: https://pixabay.com 

Ca parte a Planului comunitar oficial, ei pun un accent puternic pe continuarea dezvoltării 

dinamicii economice, a integrității mediului și a bunăstării sociale. Motto-ul lor este Populo 

Serviendo. Înseamnă ”slujirea poporului”. Aceștia lucrează pentru a îmbunătăți calitatea vieții 

pentru cetățeni, vizitatori și generațiile viitoare de acolo și din regiune. Se străduiesc să trăiască 

în armonie unul cu celălalt și cu mediul. Urmăresc să promoveze bunăstarea economică, fizică și 

socială a cetățenilor noștri. 

Municipalitatea lucrează cu grupuri comunitare, afaceri locale și indivizi în: accesul și incluziunea 

rezidenților cu venituri mici; arte și cultură; parteneriate comunitare; servicii de recreere 

comunitare pentru construirea diversității și echității; evenimente speciale; sprijin pentru 

venituri mici; proiecte de alimentație sănătoasă; servicii multiculturale; recreere pentru adulți în 

vârstă; programe de vară pentru locuri de joacă; programe de parcuri; servicii de voluntariat; 

servicii pentru tineret; analiza îngrijirii copilului; etc.  

Provocări întâmpinate în timpul Pandemiei și soluții inovatoare pentru a le depăși  

HeArts Together a fost o altă inițiativă a municipalității Saanich, creată de Brenda Weatherston, 

care lucrează ca specialist în arte comunitare acolo. HeArts Together este un proiect comunitar 

https://pixabay.com/


 

de artă în colaborare care răspunde pandemiei de COVID-19 invitând comunitatea să se unească 

în mod creativ, rămânând în același timp aproape de casă. 

Când pandemia a blocat comunitatea în 2020, Weatherston a contactat partenerii ei non-profit 

și de caritate pentru a întreba cum se descurcă. Ea i-a găsit pe mulți copleșiți și chinuindu-se să 

ajungă la membrii comunității lor. Apoi i-a venit o idee simplă, dar totuși foarte creativă – să 

angajeze sprijinul comunității locale și al asociațiilor într-o nouă inițiativă. Weatherston a solicitat 

ajutorul sculptorilor în lemn voluntari pentru a crea inimile, care apoi și-au făcut drum către 

asociații de sănătate mintală, instituții de îngrijire rezidențială, adăposturi pentru femei și oameni 

fără adăpost, Centrul Victoria Native Friendship și grupuri de tineri și nou-veniți, ajungând la 16 

organizații și mai mult de o mie de membri ai comunității – toate cu puțin mai mult decât donații 

în natură și un grant de 3.500 USD de la Community Foundations of Canada's Community 

Response Fund. 

Proiectul HeArts Together sprijină membrii comunității izolați și vulnerabili să participe în mod 

activ la proiect prin colaborare cu partenerii comunitari, inclusiv instituțiile de îngrijire a sănătății 

și organizațiile de servicii. Participanții au creat lut unic și au pictat inimi și mesaje din lemn care 

sunt asamblate împreună cu inimi făcute de copii și alți membri ai comunității în expoziții în aer 

liber în parcurile și locurile publice din Saanich. 

 

Sursa: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-

community-art-project.html  

Inimile sunt o piatră de încercare care au ajuns să simbolizeze grija pentru cei dragi, pentru vecini 

și pentru comunitate, precum și pentru a exprima recunoștința față de lucrătorii în îngrijirea 

https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html


 

sănătății și esențiali. Aceste instalații colective de inimi vor servi ca o moștenire a experienței 

împărtășite în aceste vremuri, arătând că oamenii se pot reuni ca o comunitate, rămânând în 

siguranță distanțați. Afișate în spații publice, ele reamintesc tuturor să continue să fie în siguranță 

și să aibă grijă de toți cei din comunitate, pe măsură ce umanitatea avansează împreună. 

Condiții pentru inovație și succes  

Proiectul HeArts Together a avut o semnificație profundă pentru diferiți oameni: o mamă și o 

fiică care au supraviețuit abuzului au colaborat la o inimă care le-a ajutat să se implice împreună 

cu acea traumă; Membrii comunității Métis au decorat inimile într-o sărbătoare a culturii lor; noii 

veniți și-au folosit inimile pentru a mulțumi noilor lor vecini canadieni pentru sprijinul și grija lor; 

un tânăr artist cu sindrom Down care s-a mutat recent în comunitate a putut să-și împărtășească 

arta și să găsească legătura. 

”Afișarea inimilor în spațiile publice îi face pe oameni să simtă că aparțin și că sunt importanți”, 

spune Weatherston. ”Poate nu poți să ieși în parc să-ți vezi inima cu toți ceilalți, dar știi că este 

acolo. Este vorba despre a fi întrebat, a simți că părerea ta contează și că comunității îi pasă.” 

 

Sursa: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-

community-art-project.html  

 

https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
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Implicarea voluntarilor  

Activitatea nu s-ar putea desfășura fără sculptorii în lemn voluntari care au creat inimile și le-au 

oferit utilizatorilor finali.  

 

Această poveste de bună practică este pregătită de Asociația Know and Can 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Ce fel de activități ar putea organiza municipalitățile pentru a-și sprijini și angaja 

rezidenții? 

2. Cum pot fi folosite artele și meșteșugurile pentru a sprijini oamenii care trec prin 

momente dificile? 

 


