
 

PARTICIPANȚII PROIECTULUI EUROPEAN HEALTHYDS S-AU ÎNTÂLNIT LA LISABONA  

 

În perioada 9 - 10 noiembrie 2016, a avut loc la Lisabona, Portugalia, cea de-a treia reuniune a 
proiectului european HEALTHY DS, care vizează creșterea competențelor persoanelor cu sindrom Down, familiilor 
și profesioniștilor în ceea ce privește prevenirea și reducerea obezității, prin dezvoltarea unui program inovator 
de formare, centrat pe promovarea unui stil de viață sănătos și a autonomiei personale. 

Entitățile participante au fost ASINDOWN FOUNDATION Valencia (Spania) în calitate de coordinator al 

proiectului, DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS (Slovenia), ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA, ALDO-CET (România), DOWN EGYESÜLET (Ungaria), ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21 (Portugalia), toate având ca obiect de activitate 

susținerea persoanelor cu sindrom 

Down. FUNDACIÓN LLUIS ALCANYIS din 

cadrul Universității din Valencia (Spania) 

a participat ca expert în activități 

nutriționale și fizice, iar INSTITUTUL 

TEHNOLOGIC IAT (Germania), ca expert 

în dezvoltarea instrumentelor TIC 

adaptate persoanelor cu dizabilități. 

 

În cadrul acestei întâlniri de 

proiect, toți partenerii au fost implicați 

în revizuirea și discutarea programului de formare, împărtășind experiențele și contribuțiile lor. Fiecare partener 

a dat sugestii pentru programele electronice ale unităților de formare, în vederea includerii lor pe o platformă 

online. De asemenea, partenerii au împărtășit câteva date despre programul de formare și au discutat prima 

propunere a platformei electronice. Partenerii au avut timp să cunoască specificațiile și au avut ocazia de a 

discuta unele nevoi și de a face sugestii.  

 Pe 10 noiembrie, partenerii s-au întâlnit la 

Centrul de Dezvoltare a Copilului, care are sediul la 

Lisabona. După ce au vizitat facilitățile Centrului, 

partenerii s-au bucurat de o prezentare instituțională 

a asociației portugheze și a activităților acesteia. 

Asociația portugheză și-a prezentat în detaliu 

programul său de locuri de muncă pentru persoanele 

cu sindrom Down. 

 

 Centrele sau persoanele interesate de 

acest program, sunt rugate să rămână aproape, 

pentru că în curând vor fi deschise termenele de 

înregistrare pentru experimentarea programului de 

formare online. Pentru mai multe informații, 

contactați cele mai apropiate entități sau pe web: 

www.healthyds.eu 

 

 

HEALTHY DS este un proiect finanțat de 
Comisia Europeană în cadrul programului ERASMUS + 
2015. 

 


