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PROIECTUL EUROPEAN  DS LEISURE ÎMPĂRTĂȘEȘTE CUNOȘTINȚE DESPRE CUM SE POT BUCURA 

PERSOANELE CU SINDROM DOWN DE TIMPUL LIBER 

Consorțiul  European DS-LEISURE anunță lansarea proiectului ”Program de formare pentru 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu sindrom Down prin petrecerea incluzivă a timpului liber” -  

  TRAINING PROGRAM FOR IMPROVING QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH  
DOWN SYNDROME THROUGH INCLUSIVE LEISURE (DS LEISURE) 

  

Proiectul DS LEISURE urmărește creșterea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor 

persoanelor cu sindrom Down, familiilor acestora, specialiștilor și voluntarilor  în ceea ce privește 

implementarea activităților incluzive de timp liber printr-un program inovator de formare. 

Pe parcursul proiectului, ce se va desfășura în perioada octombrie 2017 – septembrie 2019, Consorțiul 

European va dezvolta materiale de pregătire, experiențe practice și o platformă online pentru 

implementarea metodologiei de formare. Aproximativ 120 de persoane cu sindrom Down, familii, 

specialiști de sprijin și 40 de specialiști din sectorul de agrement vor fi instruiți și vor participa la 

validarea rezultatelor proiectului, creând un prim impact direct. 

Consorțiul european este format din 6 entități: 

- Patru ONG-uri care lucrează în domeniul sindromului Down, după cum urmează: ASOCIATIA 

LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDO-CET, Băilești, România, în 

calitate de coordonator, Associazione Italiana Persone Down Onlus, Roma, Italia, Stichting 

Downkidsinternational, Olanda, Down Sendromu Dernegi, Istanbul, Turcia, în calitate de 

parteneri. 

- Două universități, și anume: Universitatea din Craiova, România, în calitate de partener expert în 

activități de timp liber și Aristotelio Panepipstimio Thessalonikis, Grecia, în calitate de partener 

expert în  dezvoltarea instrumentelor TIC adaptate persoanelor cu dizabilități.  

DS LEISURE este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ 2017, Key Action 2 

– Parteneriate strategice pentru educația adultului, cu un cost total al proiectului pentru perioada 

contractuală, conform contractului de finanțare numărul 2017-1-RO01-KA204-037465, incluzând 

finanțarea tuturor partenerilor, estimat la 219782.00 EUR.  

PARTICIPANȚII LA PROIECTUL EUROPEAN DS LEISURE S-AU ÎNTÂLNIT ÎN ROMÂNIA 

 

În perioada 29 -30 octombrie 2017 s-a desfășurat întâlnirea de debut a proiectului european DS LEISURE, 

care urmărește lansarea și promovarea timpului liber incluziv pentru persoanele cu sindrom Down.  

Câte doi reprezentanți ai fiecărui membru al Consorțiului au luat parte la această întâlnire.  

 

Întâlnirea a avut loc la Craiova (România), iar Consorțiul european s-a ocupat de aspecte precum 

dezvoltarea programului de formare adaptat, proceduri structurale de urmat, conținuturi teoretice, 
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activități practice, platforma virtuală de instruire, toate pentru a asigura validarea materialelor ce se vor 

produce și lansarea iminentă.  

 

În data de 30 octombrie 2017, Consorțiul European a vizitat centrul de zi administrat de ALDOCET, cu 

sediul la Băilești, unde partenerii din diferite țări au avut parte de o primire călduroasă și au putut 

participa împreună cu utilizatorii și specialiștii centrului, la o zi de activități de petrecere a timpului liber, 

printre care se numără: ”Cercul magic al relaxării” și ”Activ în timpul liber”, interacționând prin limbajul 

corpului, imaginație, instrumente artistice și cântece aniversare multi-linguale. Ulterior, Consorțiul 

european s-a bucurat de un meniu sănătos și tradițional românesc, pregătit de către părinții tinerilor cu 

sindrom Down înscriși în centrul de zi. A fost o experiență grozavă și un început bun pentru lucrul în 

echipă.  

 

Centrele sau persoanele interesate de acest program, sunt rugate să rămână aproape pentru că în 

curând vor fi anunțate mai multe informații referitoare la desfășurarea programului de formare.  

 
 

 

 

 Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, 
iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

HAI SĂ ÎMPĂRTĂȘIM CUNOȘTINȚE BUCURÂNDU-NE DE TIMPUL LIBER 
ÎMPREUNĂ CU PERSOANELE CU SINDROM DOWN! 

România – Italia – Grecia – Olanda - Turcia 


