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Lansare SUSTAINABLE SERVICE IN DS 
 
 

Consorțiul european SSinDS anunță lansarea proiectului  
IMPLICAREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN ÎN 

IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
PRIN ÎNVĂȚARE ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII 

  
(SERVICIU DURABIL IN SD/SUSTAINABLE SERVICE IN DS - SSinDS) 

  
Acest proiect inovator de învățare mixtă a fost lansat pentru:   
- a oferi posibilitatea adulților cu sindrom 

Down de a fi actori activi în implementarea 
ODD și nu doar beneficiari;  

- a crește implicarea persoanelor cu sindrom 
Down în comunitățile locale, incluziunea 
socială și vizibilitatea acestora ca membri 
utili și capabili ai societății civile; 

- a transfera cunoștințe și instrumente pentru 
a sprijini implicarea populației în ODD și 
pentru a coopera cu persoanele cu sindrom 
Down;  

- a consolida cooperarea dintre organizațiile 
care lucrează pentru și împreună cu 
persoane cu sindrom Down și alte entități sociale interesate în a aborda împreună problemele care 
afectează comunitățile locale.  

 
8 entități din 5 țări europene s-au angajat în această călătorie de dezvoltare durabilă către incluziune 
prin învățare în serviciul comunității. Această călătorie susține activitatea ASOCIAȚIEI LANGDON DOWN 
OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDO-CET Băilești, România ca lider pentru 
implementarea proiectului Sustainable Service in DS, în parteneriat cu:   

- patru ong-uri care lucrează în domeniul sindromului Down: ASOCIAȚIA DOWN PLUS București, 
România; FUNDACIÓN ASINDOWN Valencia, Spania, FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL FENACERCI Lisabona, Portugalia și HRVATSKA 
UDRUGA RADNIH TERAPEUTA HURT Zagreb, Croația; 

- UNIVERSITY OF RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Croația ca expert în învățare în serviciul 
comunității; 

- COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L. Valencia, Spania ca 
expert în obiective de dezvoltare durabilă; 

- INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LARISSA, Grecia ca expert în dezvoltarea 
instrumentelor TIC adaptate persoanelor cu dizabilități.  

Consorțiul european SSinDS lucrează din noiembrie 2020 până în octombrie 2022 ca o resursă de practici 
incluzive în Europa asigurând accesul persoanelor cu sindrom Down la o viață sănătoasă, comunități mai 
fericite și națiuni mai pregătite pentru dezvoltare durabilă.  
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18 specialiști și părinți au dat startul primei etape a proiectului Sustainable Service in DS. 
 

 

În perioada 25 - 26 noiembrie, 2020, s-a desfășurat on-line întâlnirea de debut a proiectului european 

Sustainable Service in DS, având ca obiectiv lansarea și promovarea participării active a persoanelor cu 

sindrom Down în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă; creșterea  capacităților acestora și 

incluziunea socială în comunitățile locale.   

 

Au fost discutate și planificate subiecte precum 

dezvoltarea unei scheme de instruire adaptată, 

aspecte ale structurilor de urmărit, conținuturi 

teoretice și activități practice, toate pentru a 

asigura implicarea unui număr de 100 de 

persoane în activitățile pilot de validare.  În 

plus, 14 persoane cu sindrom Down vor 

participa la activități transnaționale de formare.  

SUSTAINABLE SERVICE IN DS este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ 

2020, KA2 – Parteneriate strategice pentru educația adulților, cu un cost total al proiectului pentru 

perioada contractuală menționată în contractul numărul 2020-1-RO01-KA204-080306, toate finanțările 

partenerilor combinate, estimat la 217.365,00 EUR.  

 
Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest comunicat de presă sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii 
Europene. Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor. 


