PARTNER SZERVEZETEK

Projekt Koordinátor:
Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou
(Család- és Gyermeksegítő Központ) GÖRÖGORSZÁG
75 Skoufa, 10680, Athén, Görögország
Fotis Roussakis: roussakis.f@kmop.gr; telefon: +30 210 6234550

Bulgarian-German Vocational Training Centre - Pleven branch
(Bolgár-Német Szakmai Képző Központ – Pleveni Kirendeltség) BULGÁRIA
16 Alexander Stamboliyski str, 5800 Pleven, Bulgária
Vasilka Haralanova: vasilka@pl.bgcpo.bg; phone: +359 64 882 822
Special Needs School “P.R. Slaveykov”
(Speciális általános iskola és szakiskola) - Pleven, BULGÁRIA
Storgozia quarter, Mailbox 523, 5800 Pleven, Bulgária
Milen Nakov: slaveikov_pl@abv.bg; telefon: +359 64 680 154
Down Egyesület, MAGYARORSZÁG
4400 Nyiregyhaza, Közép u. 17. Magyarország
Kisari Károly: kisarik@t-online.hu; telefon: +36 70 630 1701
Csodavár Korai Fejlesztő Centrum, MAGYARORSZÁG
4400 Nyiregyhaza, Szent I. u. 21.
Dobár Henrietta: henrietta.kovacs@downegyesulet.hu telefon: +36 70 630 1654

Az Európai Bizottság által támogatott projekt. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi,
a Bizottság nem vonható felelősségre az itt megjelenő információ bárminemű használata kapcsán.
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MAST SA
(Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató) GÖRÖGORSZÁG
Odissou 19, 11525, Athén, Görögország
Lori Malatesta: lori@mastgroup.gr; telefon: +30 210-3809847
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A Down-szindróma az egyik legismertebb fejlődési rendellenesség, melyhez számos téves
sztereotípia társul, ezzel is óriási kihívást jelentve az érintett családok, és a velük foglalkozó
szakemberek számára.
Ebben az óriási, kihívásokkal teli élethelyzetben kívánja támogatni a szülőket, hozzátartozókat és a szakembereket a Leonardo da Vinci „PoD – Professional Training for Parents of
Children with Down Syndrome (Down-szindrómás gyermeket nevelő szülők és szakemberek szakmai képzése)” többoldalú innovatív projekt, mely egy új oktató eszközzel szolgál a
Down-szindrómás gyerekek fejlesztésének és nevelésének elősegítésében. A projekt által az
európai társadalmak többet megtudhatnak a Down-szindróma valódi természetéről, megkönnyítve ezzel e csoport társadalmi integrációját.

A projekt célkitűzései:
• DVD-t és CD-t tartalmazó oktató anyag átvétele és kiegészítése a magyar és bolgár
viszonyokra vonatkozóan, valamint egy, a szakembereknek és a Down-szindrómások
családtagjainak szóló, online képző rendszer
• Az új eszköz tesztelése Bulgáriában és Magyarországon
• Az eszköz használhatóságának értékelése a két országban tapasztalt próba-eredmények
alapján, melyek a végleges eszköz további finom hangolását segítik
• Speciális szükségletű gyermekeket nevelő szülők számára szóló hálózat létrehozása
mindkét országban a rendelkezésére álló támogatási formák jobb és alaposabb
megismerése céljából
• A Down-szindrómával élők életminőségének javítása azáltal, hogy hozzátartozóik alapvető
nevelési ismeretekre tehetnek szert az oktató anyag kézhezvétele és tanulmányozása
során

Down-szindrómás gyermeket nevelő szülők és szakemberek
szakmai képzésének továbbfejlesztése
A projekt rövidített neve: RE-PoD
Program: EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM
Al program: LEONARDO DA VINCI
Tevékenység: LEONARDO DA VINCI Innovatív program

Célcsoportok:
• Down-szindrómás személyek szülei és rokonai
• Kulcsfontosságú egészségügyi szakemberek, mint gyermekorvosok és nőgyógyászok,
pszichológusok, tanítók és nevelők, szociális munkások és önkéntesek

A projekt eredménye:
A projekt a “PoD” projektnek a kiterjesztése, mely 2007. és 2009. között került megvalósításra.
A RE-PoD projekt célja egyrészt a meglévő PoD tréning eszköz adaptálása, ezzel is a Magyarországon és Bulgáriában élő szülők, hozzátartozók és szakemberek ismereteinek gazdagítása.
Továbbá az említettek tudásának bővítése azáltal, hogy az országra jellemző specifikumokat
felkutatja, azokat összegzi, s a korábbi oktató anyagot ezzel kiegészíti. A fő cél a Down-szindrómával élők élethelyzetének több oldalról való bemutatása, s a példákon, a szakemberek és
érintettek véleményén keresztül a Down-szindrómával élő emberek autonómiájának maximális megteremtése.
A RE-PoD mindenképpen egy követendő európai gyakorlat átvétele. Célja, hogy az ismeretanyag minél több ember kezébe eljuthasson, s így erősítse nemzeti szinten is a Down-szindrómás gyermekek társadalomba való integrációját, növelje esélyüket a jobb életre a családon
belül és azon túl is, valamint elősegítse a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezésüket.

• Egy adaptált és frissített eszköz bolgár, magyar és angol nyelven, kiegészítve egy online
oktató felülettel és egy képzési rendszerrel
• Tréningek szülők és szakemberek részére
• DVD és CD mindenre kiterjedő információval
• Online források a Down-szindrómás személyekre vonatkozó kérdésekről és
szolgáltatásokról
• Családtagok támogatása: a Down-szindrómás személyek életen átívelő nevelésével és
oktatásával kapcsolatos támogatás és tanácsadás

Kiegészítő eredmények:
• weboldal, nyilvános prezentációk, cikkek és sajtómegjelenések

