
 

IZJAVA ZA JAVNOST 

Portugalsko združenje za Downov sindrom (APPT21) 

je 23. In 24. marca 2018 v Lizboni organiziralo drugo 

srečanje partnerjev projekta Virtual DS. 

Projekt VIRTUAL DS bo spodbujal inkluzijo 

posameznikov z Downovim sindromom ter s tem 

skušal širiti njihove zaposlitvene priložnosti s pomočjo 

inovativnega integrativnega pristopa. Projekt želi 

okrepiti dostop, udeleženost ter učne dosežke 

učencev s primanjkljaji (posameznikov z Downovim 

sindromom) z vidika zaposlitvenih kompetenc, ki naj 

zmanjšujejo razlike v učnih izidih. 

DRUŠTVO FUNDACIÓN ASINDOWN (Španija), ki vodi evropski projekt VIRTUAL DS, se bo 

osredotočal na usposabljanje posameznikov z nižjimi sposobnostmi, kar vključuje spodbujanje 

učenja in usposabljanja na delovnem mestu ter zagotavlja učinkovite in integrirane storitve. 

Med projektom, ki se bo izvajal od septembra 2017 do septembra 2019, bo konzorcij razvil odprte 

in inovativne prakse digitalne dobe, ki se osredotočajo na uporabo IKT orodij (NAVIDEZNA 

RESNIČNOST) s strani posameznikov z Downovim sindromom tako, da bo izdelal prilagojene učne 

materiale in orodja, kakor tudi podporo, ki bo omogočala njihovo učinkovito rabo. Približno 20 

posameznikov z Downovim sindromom, njihovi mentorji na delovnem mestu (»job trainers«) in 

predstavniki podjetij v vsaki sodelujoči državi bodo sodelovali pri validaciji rezultatov projekta ter s 

tem omogočili viden učinek dejavnosti projekta. 

Na tem srečanju je imel vsak partner priložnost predstaviti stanje zaposlovanja mladih z motnjami 

v duševne razvoju v njihovi državi. Z izključitvijo statistike je stanje zaposlovanja ljudi z motnjami  v 

duševnem razvoju v vseh državah podobno. Imajo različne oblike zaposlovanja, ene so bolj formalne 

s pravo zaposlitvijo, druge pa bolj neformalne, kot zaposlitev brez plače. 

Pomembna točka srečanja je bila izmenjava izkušenj na dosedanjih delavnicah z ljudmi z Downovim 

sindromom, njihovimi mentorji in podjetji, ki zaposlujejo ljudi z motnjami v duševnem razvoju. 

Pojavilo se je nekaj dvomov o uporabi vaj, ki so bile sestavljene za te delavnice. 

Partnerji so se dogovorili tudi o profilih, modulih in nalogah, ki jih je potrebno vključiti v 

metodologijo usposabljanja, ter tudi o gradivih za mentorje in podjetja. Med drugim so bile 

opredeljene naloge za posamezne poklice, ter tudi vsebine družbenih in vedenjskih kompetenc, 

predvsem na področju komunikacije, konfliktov in timskega dela. 

Še enkrat je pomembno poudariti, da konzorcij sestavljajo tudi druge organizacije, ki delujejo na 

področju podpore ljudem z Downovim sindromom: DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, 

DDSS (Slovenija), ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21 

(Portugalska), ALDO-CET (Romunija). Sodeluje tudi organizacija STATUS EMPLOYMENT, nevladna 

organizacija, ki ima bogate izkušnje na področju podpornega zaposlovanja ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju, ter IMAGINA RV, zasebno podjetje, specializirano za razvoj učnih vsebin v 

virtualni Resničnosti.  

Virtual DS je projekt, ki ga financira evropska komisija v okviru programa ERASMUS+ 2017. 

 

https://www.asindown.org/

