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                            CEA DE A CINCEA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT 

                  SUSTAINABLE SERVICE IN DS 

                 Zagreb, Hrvatska udruga radnih terapeuta 

               Centrul Almeria  

 

Cea de a cincea reuniune transnațională a Consorțiului Sustainable Service in DS, reprezentând de 

fapt cea de a doua întâlnire față în față a tuturor partenerilor din proiect, a fost organizată de către 

Asociația Terapeuților Ocupaționali (HURT) în Zagreb, Croația. În realitate, reuniunea a fost 

hibridă, deoarece anumiți membrii al echipei de lucru au participat on-line la sesiunile de lucru. 

Așadar, indiferent de provocările cu care ne confruntăm, folosim toate mijloacele pe care le avem 

la dispoziție pentru a ne îndeplini sarcinile asumate prin acest proiect. 

Reuniunile în persoană au acel factor crucial adăugat de timpul petrecut împreună în activități 

profesionale, dar și sociale, unificându-ne munca, explorând mediul social și cultural al 

partenerului gazdă, care aduce rezultate tangibile, dar și schimb de convingeri și experiențe care 

oferă implementarea inedită a unor metode inovatoare de lucru.   

Primul subiect principal al întâlnirii a fost pregătirea 

pentru o activitate de învățare transnațională (mobilitatea 

mixtă a cursanților adulți) care va fi organizată de 

ASINDOWN, în Valencia, Spania, în toamna anului 

2022. Această activitate va fi organizată cu persoane cu 

sindrom Down și persoane de sprijin din toate țările 

participante, ca o formă de învățare comună.    
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Deoarece pe parcursul ultimelor luni, membrii 

Consorțiului au produs rezultate tangibile sub forma a 

șapte activități de instruire prin învățare orientată spre 

comunitate (SLTAs) și materialele de instruire aferente 

(TM), în contextul produsului intelectual 2 (IO2) și al 

produsului intelectual 3 (IO3), s-au discutat și convenit 

adaptările și unificările necesare.    

Al treilea subiect principal al reuniunii a fost utilizarea 

platformei de e-training. IED a prezentat 

funcționalitatea acesteia și instrumentele TIC dezvoltate 

pentru utilizatorii cu sindrom Down. Reprezentanții 

organizațiilor partenere au efectuat exerciții pe 

platformă și au convenit asupra adaptărilor necesare.  

Nu în ultimul rând, ne-am distrat împreună împărtășind 

experiențele implementării proiectului, impactul pe 

care acesta l-a avut deja în comunitățile noastre și am 

consolidat mai bine echipa, totul cu scopul de a crea 

resurse necesare pentru o lume echitabilă profesional și 

incluzivă. 

 

 

 

 

 

Hai să construim împreună o lume mai bună! 
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Pentru mai multe informații despre procesul și activitățile de formare, rămâneți conectați și vizitați 

periodic pagina web a proiectului nostru www.sustainableserviceinds.eu 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care este responsabilitatea exclusivă a autorilor. Agenția Națională și Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor. 

 

 

 

http://www.sustainableserviceinds.eu/?fbclid=IwAR1AT1ufSpuWH4u4_T6iwrEH7pR0NhbLSvmFmfR8yP7xR1bG6tyi_-qW-8Q

