D-ACTIVE
Dizabilitate şi Cetăţenie Activă
(Proiect cu nr. 510773-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP)

NEWSLETTER 1/2012
Bun venit la cel de-al treilea număr al newsletterului D-ACTIVE. Acest newsletter periodic este
parte a materialului informativ publicat pentru
diseminarea
şi
promovarea
scopurilor,
activităţilor şi rezultatelor proiectului D-ACTIVE.

A treia REUNIUNE D-ACTIVE - Valencia
(Spania)
Pe 16 şi 17 ianuarie 2012 a avut loc cea de-a treia
reuniune D-ACTIVE la Valencia (Spania), cu
participarea tuturor partenerilor de proiect.

dizabilităţi menite să dezvolte cetăţenia
activă la persoanele cu dizabilităţi
intelectuale;
 Prezentarea activităţilor de diseminare din
primul an al proiectului D-ACTIVE.
Mulţumită partenerului gazdă IVADIS (ES), a
existat
oportunitatea
vizitării
Centrului
Ocupaţional Marxalenes, un centru pentru
persoane cu dizabilităţi administrat direct de
IVADIS.

La întâlnirea transnaţională au fost discutate
aspectele relevante cu privire la strategia de
management a proiectului D-ACTIVE şi au fost
luate decizii importante pentru progresul
proiectului.
Fiecare partener şi-a prezentat activitatea şi toate
materialele dezvoltate conform sarcinilor alocate:






Validarea Catalogului de criterii şi factori
cheie pentru ICF pentru realizarea
experimentării conform cu criteriile ICF şi
ghidurile Consiliului European;
Prezentarea Manualului DACTIVE-EDU şi a
cursurilor
pilot
pentru
formarea
specialiştilor
din
educaţie
pentru
implementarea acţiunilor menite să dezvolte
cetăţenia activă la persoanele cu dizabilităţi
intelectuale;
Prezentarea Manualului D-ACTIVE-CITY şi a
cursurilor pilot pentru persoane cu

Implementarea cursurilor pilot de formare
EDU
Parteneriatul a implementat câte un Curs Pilot de
Formare în fiecare din cele 5 ţări implicate în
proiect (Austria, Franţa, Spania, România şi
Italia), în perioada februarie-aprilie 2012, adresat
specialiştilor din educaţie. Pilotarea s-a bazat pe

DACTIVE Newsletter 3

1

instrumente multidimensionale şi integrate şi pe
modele aplicative în domeniul educaţiei
conectate cu cadrul teoretic fixat de Consiliul
European şi pe Manualul DACTIVE-EDU dezvoltat
de parteneriat pentru formarea specialiştilor în
educaţie în vederea implementării acţiunilor
menite să dezvolte cetăţenia activă la persoanele
cu dizabilităţi intelectuale.

Parteneriatul D-ACTIVE
Promotorul proiectului:
Co&So Firenze (IT)
www.coeso.org

Partenerii proiectului:
Florence Municipality (IT)
www.comune.fi.it
Veneto Region – Azienda ULSS 16 of Padua (IT)
www.sanita.padova.it
INIT Developments Ltd. (DE)
www.init-developments.eu
General Council of Val de Marne (FR)
www.cg94.fr

Implementarea cursurilor pilot de formare
CITY
Parteneriatul a început implementarea Cursurilor
Pilot de Formare adresate persoanelor cu
dizabilităţi, câte unul în fiecare din cele 5 ţări
implicate în proiect (Austria, Franţa, Spania,
România şi Italia), în perioada mai-iunie 2012.
Pilotările se bazează pe modele aplicative în
domeniul educaţiei conectate cu cadrul teoretic
fixat de parteneriat în Manualul D-ACTIVE CITY
menit să stimuleze participarea la cetăţenia
activă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

Website-ul D-ACTIVE
Pentru mai multe detalii şi actualizări asupra
proiectului D-ACTIVE vizitaţi website-ul
proiectului la: www.dactive.eu
Durata proiectului
Noiembrie 2010 - Octombrie 2012, Luni: 24

Pitesti University (RO)
www.upit.ro
IVADIS - Valencian Institute for Care Disability and
Social Action (ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Local Union of Municipalities (GR)
www.tedkna.gr
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să
contactaţi:
COORDONATORUL ITALIAN
Dr. Patrizia Giorio
FormAzione CO&SO Network
Largo Liverani 6/7
50141 Firenze
Phone +39 055 4476026/4222167
Fax
+39 055 431902
Email
giorio@formazionenet.eu
Website www.dactive.eu
www.formazionenet.eu
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