COMUNICAT DE PRESĂ
Status Employment a găzduit cea de a treia întâlnire de coordonare a proiectului Virtual DS,
la sediul Mind Employment din Croydon, Anglia, în perioada 4-5 Octombrie, 2018. La
întâlnire au participat toți membrii Consorțiului Virtual DS. Consorțiul European este format
din patru asociații specializate în domeniul protecției persoanelor cu sindrom Down, și
anume: Fundacion ASINDOWN (Spania), DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS
(Slovenia), ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21
(Portugal) și ALDO-CET (România). Acesta este completat de STATUS EMPLOYMENT, o
organizație non-guvernamentală cu experiență foarte mare în angajarea cu suport, precum
și de IMAGINA RV, o companie privată specializată în dezvoltarea conținuturilor de formare
în realitatea virtuală. FUNDACIÓN ASINDOWN (Spania) coordonează proiectul european
VIRTUAL DS, centrat pe instruirea persoanelor cu dizabilități slab calificate, promovarea
învățării la locul de muncă și oferirea serviciilor de orientare eficiente și integrate.
La această întâlnire s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește crearea
instrumentelor TIC (realitate virtuală) pentru persoane cu sindrom Down, precum și de
dezvoltare a materialelor și instrumentelor de învățare ADAPTED. S-a acordat timp
verificării experiențelor reale din locurile de muncă existente în societăți comerciale,
dezvoltate cu ajutorul realității virtuale, de către Imagina RV și vizualizate cu ajutorul
ochelarilor virtuali. De asemenea, s-a alocat timp pentru începerea instruirii experimentale
cu ajutorul profilelor vocaționale, realizate conform principiilor de angajare cu suport.
Partenerii au convenit să se focalizeze pe experiențele practice, centrate pe rutină și abilități
transversale, pentru a obține locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale
și sindrom Down. Aceste locuri de muncă vizează sectoarele de catering, hoteliere și de
retail.
Întâlnirea s-a încheiat cu acordul comun de organizare a următoarei întâlniri la sediul
DRUŠTVO DOWNOV SINDROM din SLOVENIA, în martie 2019, pentru a finaliza planurile de
formare.
VIRTUAL DS este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+
2017.

