NOTA DE IMPRENSA
Lançamento do Projeto SUSTAINABLE SERVICE IN DS

O Consórcio Europeu SSinDS anuncia o lançamento do Projeto
Envolver Pessoas com Síndrome de Down na Implementação
de objetivos de Desenvolvimento Sustentável através de
Serviços de Aprendizagem
(SUSTAINABLE SERVICE IN DS - SSinDS)
O projeto Sustainable Service in DS é um projeto de formação inovador cujos principais objetivos são:
-

-

-

-

fazer com com que as pessoas com
Syndrome de Down sejam agentes ativos
na implementação do Desenvolvimento
Sustentável e não apenas, meros
beneficiários;
promover a capacitação e a inclusão das
pessoas com Syndrome de Down nas suas
comunidades, reforçando a sua utilidade e
importância do seu papel na sociedade
civil;
promover
a
transferência
de
conhecimento e de ferramentas que
apoiem o envolvimento e a cooperação
das pessoas com Síndrome de Down da área do desenvolvimento sustentável;
promover e reforçar a cooperação entre as diferentes organizações, stakeholders e outros
intervenientes sociais que trabalham para e com as pessoas com Síndrome de Down e, desta
forma, contribuir para a resolução conjunta dos problemas que afetam as comunidades locais.

Um grupo de organizações europeias (8 Organizações de 5 países europeus) embarcaram nesta jornada
sobre o desenvolvimento sustentável rumo á inclusão, apoiando-se na adoção de um método de ensino
(Service Learning), a partir do qual os aprendentes aplicam os conhecimento e competências adquiridas
em contexto de aprendizagem, no desenvolvimento de um determinado projeto, que aborda uma causa
social, concreta e real.
O trabalho outrora iniciado na área do SD in DS por um grupo de 18 profissionais e pais, apoia agora, o
trabalho da ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDO-CET
Bailesti, Roménia como líder na implementação dos SS in DS -Sustainable Services in Down Síndrome em
parceria com:
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- quatro ONG que trabalham na área da deficiência incluindo a Síndrome de Down: ASOCIATIA
DOWN PLUS Bucareste, Roménia; FUNDACIÓN ASINDOWN Valência, Espanha, FENACERCI FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, Lisboa, Portugal, e
HRVATSKA UDRUGA RADNIH TERAPEUTA HURT Zagreb, Croácia;
- UNIVERSIDADE DO RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Croácia como perito na área dos
serviços de aprendizagem (Learning Services);
- COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L. Valência, Espanha
como perito em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
- INSTITUTO DE ENTREPRENEURSHIP DE DESENVOLVIMENTO LARISSA, Grécia como perito no
desenvolvimento de Ferramentas TIC adaptadas a pessoas com deficiência.
O Consórcio Europeu SSinDS que integra esta larga rede de parceiros, irá trabalhar de novembro de
2020 a outubro de 2022 como um núcleo promotor de práticas inclusiva na Europa, garantindo o acesso
das pessoas com síndrome de Down a vidas saudáveis, comunidades mais felizes, nações mais fortes e
orientadas para o desenvolvimento sustentável.
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Durante os dias 25 e 26 de novembro de 2020, decorreu a reunião de lançamento do Projeto Europeu
Serviço Sustentável em DS (Plataforma Zoom), com o objetivo de lançar e promover a participação ativa
das pessoas com Síndrome de Down na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
potenciando as suas capacidades e inclusão social nas comunidades onde se encontram integrados.
Nesta reunião de discussão e planeamento das
atividades inerentes á fase de implementação
do projeto, foram abordadas questões como o
desenvolvimento de um plano de formação
adaptado, aspetos relacionados com a
estrutura a seguir, conteúdos teóricos e
atividades práticas, tudo para garantir, o
envolvimento de 100 pessoas nas Ações-Piloto
de Validação previstas em sede de candidatura
e a participação de 14 pessoas com síndrome de Down em ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
TRANSNACIONAL.
O Projeto Sustainable Service in DS é um projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do
Programa Erasmus+ 2020, Ação 2- Parcerias Estratégicas para a Educação de Adultos com um custo
previsto de 217.365,00 para o período contratualizado e referido no contrato nº 2020-1-RO01-KA204080306.

As informações e opiniões expostas neste comunicado de imprensa são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a opinião oficial
da União Europeia. Nem as instituições e organismos da União Europeia, nem qualquer pessoa agindo em seu nome, podem ser
responsabilizados pela utilização que possa ser feita das informações aí constantes.
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