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2η Διακρατική Συνάντηση
Εταίρων στη Μαδρίτη
Η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων του
προγράμματος Skip πραγματοποιήθηκε στη
Μαδρίτη στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2014.
Εκπρόσωποι των εταίρων από 5 χώρες (Ιταλία,
Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα και Τσεχία ) είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους από τη
μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου και να
προγραμματίσουν τα επόμενα βήματα.
Η οργάνωση FAW (P3) παρουσίασε την
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα
υλοποιηθεί η εκπαίδευση εκπαιδευτών την άνοιξη
του 2015.
Παρουσιάστηκαν οι δράσεις διάδοσης και
αξιοποίησης
των
αποτελεσμάτων
και
σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα για την όσο το
δυνατό ευρύτερη γνωστοποίηση των στόχων και
αποτελεσμάτων του έργου.
Η οικονομική διαχείριση του έργου αποτέλεσε ένα
ακόμη θέμα συζήτησης και δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή τόσο στις τυπικές διαδικασίες διαχείρισης
όσο και στην όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των πόρων.

Βασική δράση της προηγούμενης περιόδου ήταν η
δημιουργία των εκπαιδευτικών ενοτήτων.
Στη
διάρκεια της συνάντησης κάθε εταίρος παρουσίασε
την εκπαιδευτική ενότητα που είχε σχεδιάσει και στη
συνέχεια οι εταίροι αναζήτησαν τρόπους ώστε να
βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού
υλικού και να αποφευχθούν επικαλύψεις και
επαναλήψεις.

Αξίζει ιδιάτερης αναφοράς η συνάντηση με φορείς
εξειδικευμένους σε θέματα αναπηρίας. Αφού
ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του
έργου, έδωσαν ουσιαστική ανατροφοδότηση σε
σχέση με τη χρησιμότητα των παραγόμενων
προϊοντων έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις
πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και
εξέφρασαν την επιθυμία τους να εμπλακούν ενεργά
στις επόμενες δράσεις του έργου.
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Οι φορείς που παρευρέθησαν στη συνάντηση ήταν:
AVANTE 3. Asociación para la promoción de personas noc discapacidad intelectual
Η Οργάνωση δραστηριοποιείται στον τομέα της διεκδίκησης των δικαιώματων των ατόμων με
νοητική αναπηρία.
PREDIF. Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física
Δίκτυο που εκπροσωπεί περισσότερα από 50.000 άτομα με σοβαρές σωματικές αναπηρίες σε
εθνικό επίπεδο.
ASPAYM – MADRID. Asociación de Parapléjicos y Personas noc Gran Discapacidad
Física de la Comunidad de Madrid
Η οργάνωση εκπροσωπεί άτομα με τραύματα στη σπονδυλική στήλη και διεκδικεί τα δικαιώματα
τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
DOWN ESPAÑA – Federación Española de Institucones para el Síndrome de Down
Η SPAIN DOWN έχει παραρτήματα σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες της χώρας και με αυτή την
έννοια είναι ο μεγαλύτερος φορέας σχετικά με το Σύνδρομο Down στην Ισπανία.
FEDACE – Federación Española de Daño Cerebral
Η οργάνωση υποστηρίζει άτομα με εγκεφαλικές βλάβες και διεκδικεί ποιοτικές κοινωνικές δημόσιες
υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους.
FAE – Federación Asperger España
Ιδρύθηκε το 2005 ως μη κερδοσκοπική κοινωνικού ενδιαφέροντος οργάνωση και αποτελεί το
εθνικό και περιφεριακό δίκτυο όλων των οργανώσεων για άτομα με σύνδρομο Asperger.
FSC INSERTA_Asociación para el Empleo y la Formación de personas noc discapacidad.
Fundación ONCE. Η φιλοσοφία του Ιδρύματος ONCE είναι να εντάξει τα άτομα με αναπηρία στην
αγορά εργασίας μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, της υποστήριξης, της αυτονομίας και της
ποιοτικής απασχόλησης.
Fundación MAGDALENA
Το ίδρυμα Madeleine (έτος ίδρυσης 1980) εργάζεται για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των
ατόμων με νοητική αναπηρία. Υποστηρίζει μια ομάδα 44 γυναικών, παρέχοντας τους όλες τις
απαραίτητες υπηρεσίες.
Fundación CALPAU
Το ίδρυμα στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων
με αναπηρία.

Περιεχόμενο της Συγκριτικής
Μελέτης

Ευρωπαϊκή Έρευνα
Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών ορισμών της
έννοιας της σοβαρής αναπηρίας στις διάφορες
χώρες, οδήγησε καταρχάς τους εταίρους στην
επιλογή ενός κοινά αποδεκτού ορισμού που θα
αποτελούσε τη βάση για όλα τα επόμενα βήματα.
Η ευρωπαϊκή έρευνα εμπεριέχει:
 Ορισμό
της
σοβαρής
αναπηρίας
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ) και τη Διεθνή Ταξινόμηση
Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας,
 Ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πλαίσιο
σε σχέση με την εκπαίδευση , κατάρτιση και
απασχόληση των ατόμων με σοβαρή
αναπηρία,
 Καλές Πρακτικές που στοχεύουν στην
εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με
αναπηρία.

 Ορισμός της Αναπηρίας.
 Εργαλεία Αξιολόγησης σε κάθε
χώρα εταίρο.
 Χαρακτηριστικά
της
ομάδας
στόχου.
 Εθνικά Συστήματα Κοινωνικής
Πρόνοιας.
 Φυσικά και οικονομικά εμπόδια
για την κοινωνική ένταξη των
ατόμων με αναπηρία.
 Καλές πρακτικές σε σχέση με την
ατομική / ολιστική προσέγγιση,
αρχική ανάλυση και δημιουργία
του ατομικού ιστορικού του
εκπαιδευόμενου, εμπλοκή της
οικογένειας, ομαδική εργασία,
υποστήριξη και παρακολούθηση ,
αξιολόγηση και πιστοποίηση της
εκπαιδευτικής πορείας.
 Επιπλέον
συστάσεις
και
προτάσεις.

Συγκριτική Μελέτη
Στη
βάση
των
εθνικών
μελετών
που
πραγματοποιήθηκαν στις χώρες εταίρους του
έργου, συντάχθηκε μια συγκριτική μελέτη.
Στις
εθνικές μελέτες οι εταίροι αξιολόγησαν τις συνθήκες
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση με
τις δυνατότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και
ένταξης στην αγορά εργασίας. Η συγκριτική μελέτη
εμπεριέχει συγκριτικά δεδομένα σε σχέση με τους
παραπάνω άξονες, συμπληρωματικά υποστηρικτικά
δεδομένα, συλλογή καλών πρακτικών και τέλος
κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.
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Τι έχει ολοκληρωθεί μέχρι
σήμερα;


Όλοι οι εταίρου δημιούργησαν μία
ή
περισσότερες εκπαιδευτικές ενότητες και το
ανάλογο υποστηρικτικό υλικό,
 Μέσα από μια προσεκτική και απαιτητική
διαδικασία
το
εκπαιδευτικό
υλικό
ομογενοποιήθηκε και αφαιρέθηκαν τυχόν
επαναλήψεις και επικαλύψεις,
 Το εκπαιδευτικό υλικό μεταφράστηκε σε
όλες τις γλώσσες των εταίρων,
 Ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα
http://www.europe-projectskip.eu/,
 Συμμετείχαμε στη διακρατική συνάντηση των
εταίρων στην Ισπανία,
 Υλοποιήθηκαν δράσεις διάδοσης και
δικτύωσης,
 Δύο ανοιχτές συναντήσεις οργανώθηκαν
στην Ιταλία και την Ισπανία,
 Ολοκληρώθηκε
και
μεταφράστηκε
η
Συγκριτική και η Ευρωπαϊκή μελέτη.

Επόμενη Συνάντηση των
Εταίρων
Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα
πραγματοποιηθεί στις 1 & 2 Ιουλίου 2015 στην
Αθήνα. Στο ενδιάμεσο διάστημα πέρα από τη
συνήθη εξ΄αποστάσεως επικοινωνία, οι εταίροι θα
συμμετάσχουν στις 6 Μαρτίου 2015 σε μια
διακτυακή συνάντηση μέσω Webex την οποία θα
προσκληθούν
να
παρακολουθήσουν
και
εκπρόσωποι άλλων, σχετικών με το έργο, φορεών.
Αντικείμενο αυτής της συνάντησης θα είναι τα
εκπαιδευτικά υλικά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η
εκπαίδευση εκπαιδευτών.
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Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

