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Έναρξη του έργου «Υπηρεσίες βιωσιμότητας στα άτομα με
σύνδρομο down»
Το εταιρικό σχήμα ανακοινώνει την έναρξη του έργου
«Συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο down στους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της εκμάθησης στα πλαίσια
διαδικτυακών υπηρεσιών»
(SUSTAINABLE SERVICE IN DS - SSinDS)
Η έναρξη αυτού του καινοτόμου
προγράμματος μικτής κατάρτισης στοχεύει:
- Στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων με
σύνδρομο Down στους στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης·
- Στην αύξηση της συνεισφοράς και της
ένταξής τους στην τοπική κοινότητα, και
της προβολής τους ως ικανά μέλη της
κοινωνίας·
- Στη μεταφορά γνώσεων και εργαλείων
υποστήριξης των ατόμων, σχετικά με τον
τρόπο συμμετοχής τους στους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης, και τη συνεργασία
τους με άτομα με σύνδρομο Down·
- Στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων, που εργάζονται για/με τα άτομα με
σύνδρομο Down, και άλλων κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα της τοπικής κοινότητας.
Στο έργο συμμετέχουν 8 φορείς από 5 ευρωπαϊκές χώρες. Ο συντονιστής του έργου είναι ο ρουμάνικος
οργανισμός ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA (ALDO-CET), σε
συνεργασία με:
- Τέσσερις ΜΚΟ, οι οποίες εργάζονται στον τομέα του συνδρόμου Down: ASOCIATIA DOWN PLUS
(Βουκουρέστι, Ρουμανία), FUNDACIÓN ASINDOWN (Βαλένθια, Ισπανία), FEDERACAO NACIONAL
DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL FENACERCI (Λισσαβόνα,
Πορτογαλία), και HRVATSKA UDRUGA RADNIH TERAPEUTA HURT (Ζάγκρεμπ, Κροατία).
- Το Πανεπιστήμιο του Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI (Κροατία), εξειδικευμένο στην
εκμάθηση μέσω υπηρεσιών.
- Τον οργανισμό COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECCURSOS HUMANOS (Βαλένθια,
Ισπανία), ειδικός στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Λάρισα, Ελλάδα), εξειδικευμένο στην
ανάπτυξη εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών προσαρμοσμένων σε άτομα με αναπηρία.
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Το έργο διαρκεί από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2022. Το επίκεντρο των
δραστηριοτήτων του είναι η εξασφάλιση ενός ποιοτικού τρόπου ζωής για τα άτομα με σύνδρομο Down.

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση του
Ευρωπαϊκού Έργου «Υπηρεσίες βιωσιμότητας στα άτομα με σύνδρομο Down», με στόχο την έναρξη και
την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο Down στους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης, και στην αύξηση των ικανοτήτων και της ένταξής τους στην τοπική κοινότητα. Στη
συνάντηση συμμετείχαν 18 εκπρόσωποι της εταιρικής κοινοπραξίας.
Κατά
τη
διάρκεια
της
συνάντησης,
συζητήθηκαν και σχεδιάστηκαν θέματα, όπως
η
ανάπτυξη
ενός
προσαρμοσμένου
προγράμματος κατάρτισης, πτυχές της δομής
που θα ακολουθηθεί, το θεωρητικό
περιεχόμενο και οι πρακτικές δραστηριότητες,
με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 100
ατόμων στις πιλοτικές δράσεις επικύρωσης,
και 14 ατόμων με σύνδρομο Down στις
διακρατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
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Το έργο «SUSTAINABLE SERVICE IN DS» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του
προγράμματος ERASMUS+ 2020, βασική δράση 2 - Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα εκπαίδευσης
ενηλίκων, με προϋπολογισμό να εκτιμάται σε 217.365,00 ευρώ και κωδικό έργου 2020-1-RO01-KA204080306.
Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.
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