Numele proiectului: Dezvoltarea unui
program de instruire pentru îmbătrânirea
activă a persoanelor cu sindrom Down

DS-AGEING

Descrierea Proiectului:
DS-AGEING
urmărește
creșterea
competențelor atitudinale, abilităților
și cunoștințelor persoanelor cu sindrom
Down, cu vârsta peste 30 de ani,
specialiștilor și familiilor, în ceea ce
privește îmbunătățirea procesului de
îmbătrânire, în conformitate cu modelul
îmbătrânirii active, prin intermediul unui
program de instruire inovativ, dezvoltat
pe baza nevoilor lor reale.
Obiective specifice:
Să promoveze prevenirea și identificarea
efectelor fizice și cognitive ale
îmbătrânirii.
Să transfere metode și instrumente
adaptate pentru activități fizice
și stimulare cognitivă în vederea
prevenirii efectelor îmbătrânirii și să
instruiască în utilizarea acestora.
Să mențină realizarea activităților
independente
și
incluzive
și
participarea în comunitate.
Să pregătească persoanele cu sindrom
Down pentru absența sprijinului primit
de la părinți și tutori de-a lungul
vieții lor, inclusiv gestionarea corectă
a aspectelor juridice și economice
derivate din îmbătrânire.
Să identifice, să analizeze și să
instruiască în utilizarea soluțiilor TIC
care ar putea sprijini întregul proces de
“îmbătrânire în stare de sănătate bună”.

Rezultate așteptate:
Crearea unui ghid metodologic cu
participarea directă a persoanelor cu
sindrom Down, specialiștilor și familiilor.
Proiectarea materialelor de instruire
pentru îmbunătățirea îmbătrânirii în
stare de sănătate bună (în conformitate
cu modelul de îmbătrânire activă) pentru
persoanele cu sindrom Down, specialiști
și familii.
Proiectarea activităților experimentale
de instruire pentru îmbunătățirea
pregătirii practice și experimentale în
mediul real, pentru persoane cu sindrom
Down, specialiști și familii.
Dezvoltarea unei platforme electronice
de
formare
pentru
sprijinirea
implementării
materialelor
de
instruire și a activităților de formare
experimentală,
care
va
include
materialele de instruire, un spațiu de
lucru și link-uri cu instrumentele TIC
aplicabile.
Crearea a 7 Unități DS-AGEING în cadrul
entităților partenere pentru a asigura
exploatarea sustenabilă a proiectului
după încheierea acestuia.
Diseminarea activităților în rândul
colectivităților europene asociate cu
sindromul Down, îmbătrânirea activă,
boala Alzheimer și alte tulburări
mintale.

Utilizatorii finali:
•

Persoane cu sindrom Down
(și / sau alte dizabilități);

•

Specialiști care lucrează
în sprijinul persoanelor cu
sindrom Down;

•

Familii și îngrijitori
non-formali.

POLIBIENESTAR / UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (SPAIN)
www.polibienestar.org

FUNDACIÓN ASINDOWN (SPAIN)
www.asindown.org

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (GREECE)
www.auth.gr

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL
EDUCATIONAL TEODORA (ROMANIA)
www.sindrom-down.ro

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE
TRISSOMIA 21 (PORTUGAL)
www.appt21.org.pt

DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA (SLOVENIA)
www.downov-sindrom.si

SPOMINČICA-ALZHEIMER SLOVENIJA-SLOVENSKO
ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI (SLOVENIA)
www.spomincica.si
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