
 

Despre proiect 

Sindromul Down este o condiție genetică ce 

apare la o rată de 1 la 600/1000 nașteri. La nivel 
mondial se estimează o populație de peste 6 
milioane de persoane cu sindrom Down, dintre 
care în jur de 5000 trăiesc în România. Sănătatea și 
dezvoltarea cognitive a castor persoane sunt 
afectate. Pentru persoanele cu sindrom Down, 
învățarea pe tot parcursul vieții nu se referă doar la 
învățarea de abilități noi sau la formarea 
profesională, ci se referă la incluziunea în societate, 
în conformitate cu articolul 3 din „Convenția 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”. 

Învățarea în serviciul comunității este o 

metodă de predare, prin care cunoștințele și 
abilitățile pe care cursanții le dobândesc în timpul 
studiului, se aplică în dezvoltarea de proiecte care 
abordează o cauză concretă de responsabilitate 
socială, ce se bazează pe nevoile și problemele 
reale identificate.  

Obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD) promovate de Organizația Națiunilor Unite 

reprezintă planul de realizare a unui viitor mai bun 
și durabil pentru toți. Acestea abordează 
provocările globale cu care ne confruntăm, inclusiv 
sărăcia, inegalitatea, schimbările climatice, 
degradarea mediului, pacea și justiția.  

“SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS” este 

lansat având ca obiectiv principal creșterea 
abilităților persoanelor cu sindrom Down și 
competențelor persoanelor de suport în ceea ce 
privește implementarea ODD prin învățare în 
serviciul comunității, în același timp cu creșterea 
incluziunii lor sociale în comunitățile locale.

 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest 
pliant sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat opinia 
oficială a Comisiei Europene. Agenția Națională și Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi 
utilizat conținutul informațiilor. 
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Pentru informații suplimentare, vă rugăm vizitați  
pagina web a proiectului 

www.sustainableserviceinds.eu 

Țintim egalitatea prin valoare, incluziune și 
diversitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPLICAREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN 
ÎN IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE 

DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ÎNVĂȚARE ÎN 
SERVICIUL COMUNITĂȚII 



 

Scopul nostru 

ABILITARE 

Să oferim posibilitatea persoanelor cu sindrom Down să 

devină actori activi în implementarea ODD și nu doar 

beneficiari.  

 

 INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Să creștem implicarea persoanelor cu sindrom Down în 

comunitățile locale, incluziunea socială și vizibilitatea 

acestora ca membri utili și capabili ai societății civile.  

 

 TRANSFER DE CUNOȘTINȚE 

Să transferăm cunoștințe și instrumente pentru a sprijini 

implicarea populației în ODD și pentru a coopera cu 

persoanele cu sindrom Down.  

 

CONSOLIDAREA COOPERĂRII 

Să consolidăm cooperarea dintre organizațiile care 

lucrează pentru și împreună cu persoane cu sindrom 

Down și alte entități sociale interesate în a aborda 

împreună problemele care afectează comunitățile 

locale. 

Rezultate estimate 

SCHEMA DE INSTRUIRE “SUSTAINABLE-

SERVICE-IN-DS”  

O schemă de instruire se va dezvolta prin participarea 
directă a unor persoane cu sindrom Down, membri ai 
familiilor lor, specialiști și experți din domeniile de 
învățare în serviciul comunității și de dezvoltare 
durabilă. Toate aceste părți vor contribui la definirea 
specificațiilor finale ale programului de formare care va 
fi conceput în etapele următoare ale proiectului. 
  

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE “SUSTAINABLE 

SERVICE-IN-DS”  

Un set de activități de instruire ce se bazează pe 
metodologia de învățare în serviciul comunității va fi 
proiectat pentru a crește implicarea persoanelor cu 
sindrom Down în implementarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și creșterea competențelor lor prin 
activități practice de învățare.  
 

MATERIALE DE INSTRUIRE “SUSTAINABLE 

SERVICE-IN-DS”  

Un set de materiale de instruire adaptate la nevoile de 
învățare, rolurile și profilul fiecărui grup țintă va fi 
dezvoltat pentru a fi utilizat pe parcursul implementării 
activităților de învățare.  

 

PLATFORMA DE E-TRAINING “SUSTAINABLE 

SERVICE IN DS”  

O platformă de e-training se va dezvolta pentru 
îmbunătățirea procesului de instruire și va cuprinde 
instrumente special concepute pentru acest proiect, 
menite să susțină activitățile de instruire practică și 
experimentală.   

 

 

Impactul proiectului 

Pe durata de desfășurare a proiectului 

SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS, prin activitățile 

menționate anterior se urmărește atingerea 

următorilor indicatori:  

100 de persoane implicate în activitățile pilot de 

validare ce se vor implementa pentru 

confirmarea rezultatelor.  

14 persoane cu sindrom Down vor participa la o 

ACTIVITATE COMUNĂ DE ÎNVĂȚARE 

TRANSNAȚIONALĂ.  

170 de persoane interesate vor participa la 

evenimente de multiplicare.  

2.500 de persoane vor fi informate cu privire la 

evoluția, activitățile și rezultatele proiectului 

prin intermediul acțiunilor de diseminare a 

acestuia. 

 


