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ΤΟ ΕΡΓΟ SMARTS ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι εταίροι
ξεκίνησαν επιτυχώς το έργο με μια πρώτη
διαδικτυακή συνάντηση και έβαλαν τις βάσεις
για μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη συνεργασία.

SMARTS – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το SMARTS (Supporting Me About Rights to
Sexuality) - Υποστήριξη για τα Δικαιώματα Μου
στη Σεξουαλικότητα είναι ένα έργο Erasmus +
KA2, με διάρκεια 36 μηνών, που ξεκίνησε την 1η
Σεπτεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 31
Αυγούστου 2023.
Στόχος του έργου είναι να εντοπίσει καλύτερα τις
ανάγκες των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές
αναπηρίες και των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες
στον τομέα της σεξουαλικότητας, καθώς και να
αναπτύξει τις δεξιότητές τους και τις παροχές
φροντίδας, ώστε να λαμβάνουν υποστηριζόμενες
αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;
Αυτό το έργο δεν θα αφορά μόνο τις ανάγκες
και τις δεξιότητες των ατόμων με νοητικές
ανα π τυξιακές ή / και ψυχικές ανα π ηρίες ,
αλλά και εκείνες των ατόμων π ου τους
π αρέχουν φροντίδα - τους ε π αγγελματίες
και τα μέλη της οικογένειας .
Τα αναμενόμενα α π οτελέσματα θα είναι οι
εξυ π ηρετούμενοι να αισθάνονται π ιο
ενδυναμωμένοι
να
λαμβάνουν
υ π οστηριζόμενες α π οφάσεις σχετικά με τη
σεξουαλικότητά τους και οι υ π οστηρικτές
να αισθάνονται καλύτερα εξο π λισμένοι για
να στηρίξουν τη λήψη α π οφάσεων .

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ;
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
π ροαναφερθείσες
ομάδες - στόχοι
θα
αισθάνονται π ιο ενδυναμωμένες και
καλύτερα εξο π λισμένες , το έργο στοχεύει
στα ακόλουθα π αραδοτέα :
Κατευθυντήριες γραμμές για την
υ π οστηριζόμενη λήψη α π οφάσεων
και π ρακτικές στον τομέα της
σεξουαλικότητας
για
άτομα
με
νοητικές ανα π τυξιακές ή / και ψυχικές
ανα π ηρίες
α π ευθυνόμενες
σε
ε π αγγελματίες και οικογενειακούς
φροντιστές .
Εργαλειοθήκη
ευαισθητοποίησης
για τους χρήστες υ π ηρεσιών .
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους
φροντιστές .

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η κοινοπραξία αποτελείται από φορείς
παροχής υπηρεσιών: Fundació Astres
(Ισπανία), ο συντονιστής, ARCIL (Πορτογαλία)
and Θεοτόκος (Ελλάδα) καθώς και από
εταίρους οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη
τεχνογνωσία: SCT (Ηνωμένο Βασίλειο) για την
εκπαίδευση των επαγγελματιών, και το
EASPD (Βέλγιο) για την εκπροσώπηση των
παροχών υπηρεσιών. Ακολουθήστε τους
συνδέσμους για να περιηγηθείτε στους
ιστότοπους των συνεργατών ώστε να μάθετε
περισσότερα για αυτούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου,
Fundació
Astres,
στο
idea@plataformaeducativa.org

