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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2011
Καλώς
ήρθατε
στο
1ο
Ενημερωτικό
Δελτίο
του
D–
ACTIVE.
Το
περιοδικό
ενημερωτικό
δελτίο
αποτελεί
μέρος του ενημερωτικού υλικού
υπό έκδοση για τη διάδοση και
προώθηση των σκοπών, των
δραστηριοτήτων
και
των
αποτελεσμάτων
του
προγράμματος D-ACTIVE.
D-ACTIVE σκοποί και στόχοι
Το πρόγραμμα D-ACTIVE έχει ως
στόχο την υποστήριξη σε ένα
κέντρο με άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Οι
ιδέες
του
προγράμματος προέρχονται από
την συνεργασία Ιδιωτικών και
Δημοσίων
Φορέων
από
7
Ευρωπαϊκές
χώρες
που
εξυπηρετούν περίπου 3000 άτομα
και 300 κοινωνικοί λειτουργοί –
ένα δίκτυο από επαγγελματίες
εταίρους που εργάζονται στον
τομέα
της
Αναπηρίας.
Το
κυριότερο πρόβλημα που αφορά
τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι
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η δυσκολία
στην υλοποίηση
αποτελεσματικών
και
συγκεκριμένων
δράσεων
που
στοχεύουν στην προώθηση της
ιδιότητας του ενεργού πολίτη και
σε μια πραγματική κοινωνική
ένταξη.
Με αφετηρία ένα εργαλείο που
χρησιμοποιείται σε κλινικούς και
κοινωνικούς τομείς – τη Διεθνή
Κλίμακα
Λειτουργικότητας,
Αναπηρίας
και
Υγείας,
το
επονομαζόμενο
ICF,
το
πρόγραμμα D-ACTIVE έχει στόχο
τη
δημιουργία
και
τον
πειραματισμό πολυδιάστατων και
ολοκληρωμένων εργαλείων και
εφαρμόσιμων μοντέλων στο χώρο
της
εκπαίδευσης
τα
οποία
συνδέονται
στο
θεωρητικό
πλαίσιο που καθορίζεται από το
Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο,
επιτρέποντας την εκπλήρωση των
στόχων και την πραγματοποίηση
μιας
πραγματικής
κοινωνικής
ένταξης.
Οι κύριες δραστηριότητες και
αποτελέσματα θα είναι :

•

•
•

•

•

Η σύνταξη μιας Μελέτης
σύμφωνα
με
τις
παραμέτρους αναφοράς του
ICF σε 5 χώρες
Η
δημιουργία
της
Ιστοσελίδας
του
προγράμματος
Η
εκπόνηση
του
Καταλόγου
Κριτηρίων
και παράγοντα – κλειδί
για το ICF προκειμένου να
υποστηριχθούν μελλοντικές
δράσεις του προγράμματος
Η
σύνταξη
δυο
Εγχειριδίων
και
το
τρέξιμο
2
πιλοτικών
μαθημάτων εκπαίδευσης
(D-ACTIVE – EDU και DACTIVE CITY) σε 5 χώρες,
το πρώτο απευθύνεται σε
εκπαιδευτές και το δεύτερο
σε
άτομα
με
ειδικές
ανάγκες.
Η
οργάνωση
ενός
εργαστηρίου
σε
εθνικό
επίπεδο και ενός τελικού
συνεδρίου.

Ομάδες–Στόχοι D-ACTIVE
Οι ομάδες στόχοι είναι:
•
εκπαιδευτές
•
κοινωνικοί λειτουργοί
•
εκπαιδευτικοί - παιδαγωγοί
•
επαγγελματίες που
εργάζονται σε υπηρεσίες για
άτομα με ειδικές ανάγκες
• άτομα με ειδικές ανάγκες
και οι οικογένειές τους
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D-ACTIVE
Εναρκτήρια
Συνάντηση και πρώτες
δραστηριότητες διάδοσης

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2010
έλαβε
χώρα
η
εναρκτήρια
συνάντηση στην Φλωρεντία στην
Ιταλία με τη συμμετοχή όλων των
εταίρων του προγράμματος.
Το εταιρικό σχήμα συναντήθηκε
και γνωρίστηκε, συζητήθηκαν οι
στρατηγικές
διαχείρισης
και
πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις
για το πρόγραμμα.
Πολλές δραστηριότητες διάδοσης
έχουν ήδη υλοποιηθεί. Στην
Κωνσταντινούπολη,
στις
25
Μαρτίου 2011, το πρόγραμμα DACTIVE
διαδόθηκε
κατά
τη
διάρκεια του Συνεδρίου C-ENTER.
Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα :
http://www.c.enter-network.eu

D-ACTIVE Ιστοσελίδα
Για περισσότερες λεπτομέρειες και
ενημερώσεις για το πρόγραμμα D-

ACTIVE,
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση :
http://www.dactivellp.eu

Νοέμβριος 2010
2012
Μήνες : 24

–

Οκτώβριος

D-ACTIVE Εταιρικό
Σχήμα
Φορέας Υποστήριξης
Έργου:
Co&So Firenze (IT)

www.consorziocoeso.it
Εταίροι Έργου
COMUNE DI FIRENZE (IT)
www.comune.fi.it

Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλώ επικοινωνήστε :

REGIONE VENETO (IT)
www.regione.veneto.it
INIT Developments (DE)
www.init-developments.eu
Conseil General du Val de Marne
(FR)
www.cg94.fr
Universitatea din Pitesti, (RO)
www.upit.ro
Valencian Institute for Disabled
People and Social Action(ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Περιφερειακή
Ένωση
Αττικής (GR)
www.tedkna.gr

Co&So Firenze
Via Pellas 20 A/B
50141 Firenze

ΙΤΑΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Δήμων

Διάρκεια Προγράμματος
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D-ACTIVE ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Dr. Patrizia Giorio
Formazione CO&SO Network
Largo Liverani 6/7

50141 Firenze
Phone
+39 055 4476026
+39 055 4222167
Fax
+39 055 431902
Email giorio@formazionenet.eu
info@formazionenet.eu
Website www.dactivellp.eu
www.formazionenet.eu
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