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ΙΑΣΙΣ – ΕΛΛΑΔΑ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Χώρα

Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στην όραση στην αγορά εργασίας
Οι αναπηρίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που επηρεάζονται
από αυτές και στην κοινωνία. Εκτιμάται ότι το 18,2% του ελληνικού πληθυσμού
πάσχει από έναν τύπο αναπηρίας, ενώ το 4,6% του πληθυσμού με αναπηρία έχει
προβλήματα όρασης. Περιττό να πούμε ότι το ποσοστό ανεργίας αυτού του
πληθυσμού είναι υψηλό και η οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης είναι
ανεπαρκής. Αναπόφευκτα, οι περισσότεροι από τους ασθενείς εξαρτώνται
οικονομικά από άλλους και αγωνίζονται να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας.
Αυτό το διδακτορικό εξετάζει το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με
προβλήματα όρασης, εξετάζει τις επικρατούσες συνθήκες και τις στάσεις των
εργοδοτών έναντι των εργαζομένων με προβλήματα όρασης και αναφέρει τα
κατάλληλα επαγγέλματα για άτομα με προβλήματα όρασης.
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Υποβλήθηκε

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15083/2/PapakonstantinouDoxa_Phd20
12.pdf
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Πρόσβαση σε συνταγές μαγειρικής σε άτομα με νοητική αναπηρία
Το «Easy Cooking», είναι ένα πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), το οποίο
ολοκληρώθηκε στις 31/08/2019. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από τη
«MARGARITA» και σε συνεργασία με Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους εταίρους,
ανέπτυξαν έναν οδηγό μαγειρικής με εύκολες και υγιεινές συνταγές σε
«ευανάγνωστη» μορφή, ώστε τα άτομα με νοητική αναπηρία να μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, έχουν δημιουργήσει και ένα εκπαιδευτικό βιβλίο
με σεμινάρια μαγειρικής και γεωργίας για άτομα με νοητική αναπηρία.
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https://easycooking.team/easy-cooking-cookbook/
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Αναπτύξτε τις δεξιότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες στους τομείς της
οικονομικής διαχείρισης
Το έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή δεξιοτήτων Ψηφιακού, Αλφαβητισμού
και Αριθμητικής σε τρεις σημαντικούς τομείς της ζωής κάποιου ως μέσο παροχής
αυξημένης υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων από το άτομο στις
προαναφερθείσες περιοχές. Το "i DECIDE", ένα πρόγραμμα Erasmus+, που
ανέπτυξε Οδηγούς Υποστήριξης για Λήψη Αποφάσεων, που στοχεύουν στη
βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία (γραμματισμός,
αριθμητική, δεξιότητες υπολογιστών) στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης,
της υγείας και της κατανάλωσης. Το έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή
δεξιοτήτων Αλφαβητισμού, Αριθμητικής και Ψηφιακών δεξιοτήτων σε τρεις
σημαντικούς τομείς της ζωής κάποιου ως μέσο υποστήριξης για τη λήψη
αποφάσεων από το άτομο στους τομείς που προαναφέρθηκαν.
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Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Φινλανδικά
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https://www.easpd.eu/en/content/i-decide-supported-decision-makingusing-digital-literacy-numeracy-skills-0



https://www.eeamargarita.gr/en/what-we-do/programs
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Εγχειρίδιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για ίση μεταχείριση στην
απασχόληση και στην εργασία
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες μέσω αυτού του εγχειριδίου
επιδιώκει να ενημερώσει τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα
δικαιώματα που παρέχει η νέα νομοθεσία κατά των διακρίσεων και για την
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της
εργασίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο γίνεται και η παρουσίαση της ευρωπαϊκής
(Ν. 2000/78) και της εθνικής νομοθεσίας (Ν.3304 / 2005) για την αναπηρία.
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https://www.esamea.gr/publications/books-studies/852-egxeiridio-gia-todikaioma-ton-atomon-me-anapiria-stin-isi-metaxeirisi-ston-tomea-tis-apasxolisiskai-tis-ergasias
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Βιβλίο οδηγιών για πολίτες με αναπηρία
Το «Βιβλίο οδηγιών για πολίτες με αναπηρία» εξετάζει λεπτομερώς ορισμένα
νομικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία,
προκειμένου αυτά τα άτομα να ενημερώνονται επαρκώς και σωστά. Τα
ζητήματα αυτά είναι:

Μικρή
Περιγραφή

α) Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία πρέπει να παρέχεται δωρεάν από την
κυβέρνηση
β) Η αγορά εργασίας και η απασχόληση πρέπει να επιδιώκουν την ίση
συμμετοχή ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα απασχολησιμότητας
γ) Ασφάλιση υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύει στη διασφάλιση της
κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και παρέχει δωρεάν
ιατρική περίθαλψη
δ) Μέσα Μεταφορών και Επικοινωνίας, που στοχεύουν στην εύκολη πρόσβαση
των ατόμων με αναπηρίες στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
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http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/ODIGOS_POLITI_ME_ANAPIRIA.pdf
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Βιβλίο οδηγιών για υπηκόους τρίτων χωρών με ειδικές ανάγκες
Το «Βιβλίο οδηγιών για υπηκόους τρίτων χωρών με αναπηρία» που διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης - Γραφείο Ελλάδας και καλύπτει 3 βασικές ενότητες: Υγεία Πρόνοια, Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Απασχόληση, Καθημερινή ζωή. Στόχος του
είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών με αναπηρία,
που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις,
να επεκτείνει τις γνώσεις τους σε θέματα που τους αφορούν, να παρέχει
πληροφορίες και καθοδήγηση σε διάφορα θέματα και να επεκτείνει τη
πρόσβασή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
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https://www.noesi.gr/pronoise/odigos-gia-amea-ypikooys-triton-horonnomimos-diamenontes-stin-ellada
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Ολοκληρωμένος Οδηγός για επιδόματα αναπηρίας: Κριτήρια επιλογής και
οικονομικά ποσά
Ο παρών ιστότοπος είναι ένας ενημερωμένος χώρος αποθήκευσης πόρων που
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια
για άτομα με αναπηρίες, που παρέχεται από την Κυβέρνηση, περιγράφοντας
αναλυτικά τα κριτήρια και το ποσό του αναπηρικού επιδόματος, χωρισμένο σε
κατηγορίες αναπηρίας .
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https://www.amea-care.gr/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2019%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF/
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Μαθαίνω τι να κάνω κατά τη διάρκεια ενός σεισμού
Αυτό το αρχείο έχει σχεδιαστεί για υποστήριξη ατόμων με μαθησιακές και
επικοινωνιακές δυσκολίες σε περίπτωση σεισμού. Βασικά σύμβολα
χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τις έννοιες, αλλά όχι γραμματικά στοιχεία
της πρότασης. Απευθύνεται σε άτομα που είναι εξοικειωμένα ή έχουν διδαχθεί
τις έννοιες και τα σύμβολα του «MAKATON» σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές
αρχές του προγράμματος «MAKATON».
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Ελληνικά
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https://www.openbook.gr/mathainw-ti-na-kanw-ston-seismo-makaton/
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Επαγγελματική Κατάρτιση για Άτομα με Νοητική Αναπηρία
Το «EQUALvet» είναι ένα τρέχον πρόγραμμα του Erasmus+, που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «EQUALvet» στοχεύει στην
ανάπτυξη ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με νοητική
αναπηρία σε τρία επαγγέλματα: βοηθός μάγειρας, βοηθός κηπουρού και
καθαριστής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει όσα απαιτούνται από
τους οργανισμούς διαπίστευσης, για να δίνει πιστοποίηση των επαγγελματικών
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
Η ανεργία των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι διπλάσια από το γενικό
πληθυσμό, παρά την ικανότητα, την επιθυμία και την προθυμία τους να
εργαστούν, λόγω των πολλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Το «EQUALvet»
στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση, με την κατάλληλη αναγνώριση
ικανοτήτων και την πιστοποίηση δεξιοτήτων.
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https://www.equalvet.eu/
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DARE
Το «DARE» είναι ένα πρόγραμμα του Erasmus+, διάρκειας 24 μηνών, που έχει ως
στόχο την ενδυνάμωση των οργανισμών νεολαίας και των εργαζόμενών του, με
σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των νέων για
συνομήλικους με ειδικές ανάγκες και ειδικά για νέους με προβλήματα όρασης /
ακοής.
Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Ιταλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστότοπος, έγγραφο
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https://dare-project.de/
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Alive and Kicking: Ένα πρόγραμμα βασισμένο στον αθλητισμό για άτομα με
νοητική αναπηρία
Το «Alive & Kicking» είναι ένα πρόγραμμα του Erasmus+ για την νοητική
αναπηρία και βασίζεται στις ανθρωπιστικές αξίες του «E.PSY.ME» και στη γνώση
που παρέχει to «Sport Psychology». Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτό
το πρόγραμμα προέρχονται από διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους και όλοι
έχουν έναν κοινό στόχο: να συμβάλουν στη ζωή των νέων με νοητική αναπηρία.
Η ομάδα δημιουργεί κλινικές για νέους με υψηλό λειτουργικό αυτισμό και
νοητική αναπηρία σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Οι τομείς που θα αναφερθούν
στο πρόγραμμα είναι αυτοί της διέγερσης, του άγχους και του στρες, της
εμπιστοσύνης, της συνέπειας, της συγκέντρωσης, του καθορισμού στόχων, των
κινήτρων και της δημιουργίας ομάδων. Οι παραπάνω τομείς θα προσαρμοστούν
διεξοδικά και επαγγελματικά στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένου ατόμου.
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https://alive-kicking.org/
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Φοιτητές και προσωπικό με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα
Κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπογράφοντας τον Χάρτη Erasmus για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεσμεύεται να διασφαλίσει ίση πρόσβαση και
ευκαιρίες σε συμμετέχοντες από όλα τα υπόβαθρα. Επομένως, οι μαθητές και το
προσωπικό με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα, μπορούν να επωφεληθούν από
τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει το ίδρυμα στους φοιτητές και το
προσωπικό του.
Ελλάδα

Γλώσσα

Γλώσσες από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Έγγραφο Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος

13

Οφέλη φροντίδας για άτομα με αναπηρία
Στην Ελλάδα, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να λάβει ένα ορισμένο ποσό
οικονομικής βοήθειας, γνωστό ως επίδομα αναπηρίας. Υπάρχουν δύο τύποι
αναπηρικών επιδομάτων:


Επίδομα Παραπληγίας - τετραπληγίας: το επίδομα αυτό παρέχεται σε
ασφαλισμένους και συνταξιούχους που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη,
και στα μέλη των οικογενειών τους, που πάσχουν από συγκεκριμένες
ασθένειες. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν διαγνωστεί ότι έχουν βαθμό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%.



Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας: αυτό το επίδομα παρέχεται σε άτομα με
αναπηρία και ηλικιωμένους συνταξιούχους που είναι τυφλοί, υπό την
προϋπόθεση ότι η κατάστασή τους απαιτεί συνεχή επίβλεψη και
υποστήριξη από τρίτο άτομο.

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Ελλάδα

Γλώσσα

Γλώσσες από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&intPageId=4565&langId=en

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Έγγραφο Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος

14

Πολιτικές για μαθητές με αναπηρία
Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να παρέχει
ειδική εκπαίδευση στα άτομα που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, σε όλα τα
επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, ο νόμος στοχεύει:

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα



Στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών



Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να
μπορούν να μορφωθούν ή να επανεκπαιδευτούν σε σχολικά
περιβάλλοντα



Στην κοινωνική αποδοχή και ανοχή τους, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης
προσβασιμότητά τους σε όλες τις υποδομές (κτίριο, εκπαιδευτικό υλικό)
και τις υπηρεσίες.

Ελλάδα

Γλώσσα

Αγγλικά και Ελληνικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι



https://www.european-agency.org/countryinformation/greece/legislation-and-policy (Αγγλικά)



https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/142858/nomos-36992008 (Ελληνικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Ορθή Πρακτική

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Τίτλος
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Αποτελεσματική επικοινωνία για άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές
αναπηρίες
Το «PrECIVIM» (Προώθηση αποτελεσματικής επικοινωνίας για άτομα με
μειωμένη όραση και πολλαπλές αναπηρίες) είναι ένα πρόγραμμα του Erasmus+
που στοχεύει:

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα



να γνωρίζει το επικοινωνιακό προφίλ των ατόμων με μειωμένη όραση
και πολλαπλές αναπηρίες,



να δημιουργήσει επικοινωνιακές, μαθησιακές και κοινωνικές ευκαιρίες
για μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες,



να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων και
ενώσεων ατόμων με προβλήματα όρασης και πολλαπλών αναπηριών και



να επισημάνει τις βέλτιστες πρακτικές και να δώσει οδηγίες για την
ανάπτυξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας με μαθητές που έχουν
προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, προωθώντας την ένταξή
τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα, έγγραφο

Σύνδεσμοι

http://www.precivim.eu/index.php/intellectual-outputs

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

16

Υποβλήθηκε

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Ορθή Πρακτική

Τύπος
αναπηρίας

Ψυχική, Αισθητηριακή, Σωματική & Νοητική

Τίτλος

Εκπαίδευση Νέων με Αναπηρία για την Υγεία

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Το «HEDY» (Εκπαίδευση Υγείας για Νέους με Αναπηρία) είναι ένα πρόγραμμα
του Erasmus+, που υλοποιείται από τη ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και τους συνεργάτες της, και
στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων των νέων ατόμων
με αναπηρία, και ειδικότερα στην ανάπτυξη κοινωνικών και μαθησιακών
ικανοτήτων για τη σωστότερη διαχείριση της ζωής στο μέλλον. Παρόλο που η
ομάδα-στόχος του τρέχοντος προγράμματος είναι ενήλικες με αναπηρίες,
ενδέχεται να εφαρμοστούν παραδοτέα του «HEDY».
Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά, Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ



https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-peoplewith-disabilities/?lang=en



https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-peoplewith-disabilities/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Ορθή Πρακτική

Τύπος
Αναπηρίας

Ψυχική και Σωματική

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Πρόγραμμα «Peer to Peer»: Εκπαίδευση για Μητέρες Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες
Το «Peer to Peer» είναι ένα πρόγραμμα του Erasmus+, που πραγματοποιήθηκε
σε τέσσερις χώρες (Τουρκία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβενία) και, ως εκ τούτου,
υλοποιήθηκε από τέσσερις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό κυρίως
σε γυναίκες, οι οποίες έχουν το ρόλο του φροντιστή για ένα μέλος της
οικογένειας με σωματική ή ψυχική αναπηρία. Ο απώτερος στόχος αυτού του
προγράμματος είναι να ενδυναμώσει αυτές τις γυναίκες, καθώς και τους
επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους. Τα παραδοτέα αυτού του έργου είναι
μεταβιβάσιμα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος, για οικογένειες που
παρέχουν φροντίδα σε ενήλικες με αναπηρία.
Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά και Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Κοινωνικό Δίκτυο

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Τίτλος

17

https://www.facebook.com/PeerToPeerTrainings/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

18

Υποβλήθηκε

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Μεθοδολογίες και Στρατηγικές Προσέγγισης

Τύπος
αναπηρίας

Ψυχική, Αισθητηριακή, Σωματική & Νοητική

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Συμβουλές ορθής συμπεριφοράς και υποστήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες
από δομές υγείας, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες
Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει στους πολίτες δομημένες
πληροφορίες σχετικά με θέματα αναπηρίας. Το εγχειρίδιο αποτελείται από
πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τις ορολογίες των αναπηριών, έτσι ώστε ο
αναγνώστης να μπορεί να εξοικειωθεί περισσότερο, περιγράφει τις μορφές
αναπηρίας και παρέχει στρατηγικές και μεθόδους υποστήριξης ατόμων με
ειδικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την κάθε αναπηρία. Επιπλέον, παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες των ατόμων με
αναπηρίες, καθώς και γενικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη
ατόμων με αναπηρίες σε μονάδες υγείας.
Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι
https://www.pomameathessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9
B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9
F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE
%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

19

Υποβλήθηκε

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Ψυχική

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Εγχειρίδιο αυτοβοήθειας για ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού
Αυτό το εγχειρίδιο αυτοβοήθειας δημιουργήθηκε από μια ομάδα ενηλίκων για
τον αυτισμό. Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να
εκφράσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους στα άτομα που τους βοηθούν.
Επιπλέον, υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο μπορούν να συμπληρώσουν κάποιες
γενικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και να το δώσουν στο άτομο που τους
βοηθά για να γνωρίζει τον τρόπο επικοινωνίας του.
Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο, ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://www.openbook.gr/vivlio-afto-ypostirixis-gia-enilikes-sto-fasma-touaytismou/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

20

Υποβλήθηκε

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Όχι κάποιος συγκεκριμένος

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Δυσκολίες και στρατηγικές αντιμετώπισης από γονείς παιδιών με αναπηρία
Ο τρέχων οδηγό έχει σχεδιαστεί για γονείς με παιδιά με αναπηρία από γονείς
που έχουν παιδιά με αναπηρία. Περιγράφει τα καθημερινά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ένας γονέας που έχει παιδί με αναπηρία, όπως εκρήξεις θυμού,
σχέσεις με τα αδέλφια τους, σεξουαλικά ζητήματα κ.λπ. Εκτός από την
περιγραφή των ζητημάτων, ο οδηγός παρέχει στρατηγικές αντιμετώπισης,
συμβουλές και προτάσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.
Ελλάδα

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ / ΟΧΙ

https://narrativetherapy.gr/wp-content/uploads/2015/06/SynantGonewnEEEEK-Kordelioy-2013-14.pdf

CIVIC – UK – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC-Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Ορθές Πρακτικές

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική

Τίτλος

01

Ορθή πρακτική στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες
Το έργο «Αναπηρικά Δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο» περιέχει καλές
πρακτικές για τους παρόχους εκπαίδευσης για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές
ανάγκες στην μετάβασή τους στον εργασιακό χώρο».

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Δύο σετ υλικού (βίντεο και περιγραφή) υπάρχουν σε αυτό το έργο, που
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το «National Star College» και το «Seevic
College» το 2016. Στο βίντεο οι άνθρωποι μιλούν για τη δουλειά τους, την
υποστήριξη από τον εργοδότη τους και τον τρόπο προσαρμογής τους, και το πώς
όλα αυτά τους βοήθησαν να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια. Περιγράφουν επίσης
τον θετικό αντίκτυπο της εργασίας και της ικανότητας να είναι αυτόνομοι.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Βίντεο

Σύνδεσμοι

https://www.disabilityrightsuk.org/news/2016/april/good-practice-supportingdisabled-learners

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Ορθή Πρακτική

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC-Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος

02

Υποστήριξη στο σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Αυτό το έγγραφο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
υποστήριξης «SEN». Το «SEN» σημαίνει «Ανάγκες Ειδικής Αγωγής» (SEN). Αυτό
το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τα παιδιά που χρειάζονται
ειδική υποστήριξη στα σχολεία. Το έγγραφο εξηγεί ποια είναι τα δικαιώματα του
παιδιού όσον αφορά την ειδική υποστήριξη στα σχολεία, ποιες είναι οι πιθανές
προσαρμογές και τι παρέχει το σχέδιο υποστήριξης «SEN».
Στην ιστοσελίδα υπάρχει επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης για
τους γονείς, καθώς και ένας πίνακας συζητήσεων με σχετικές ερωτήσεις και
απαντήσεις.

Χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.scope.org.uk/advice-and-support/where-to-get-educationalsupport/#Getting-a-SEN-support-plan

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Κατηγορία

Ορθή Πρακτική

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Τίτλος

03

Ιστοσελίδα «The Pensions Ombudsman»

Το «CIVIC UK» ήταν υπεύθυνο για τη δημιουργία της ιστοσελίδας
«The Pensions Ombudsman», η οποία δημιουργήθηκε με σεβασμό
προς το WCAG (Οδηγίες Περιεχομένου Προσβασιμότητας στο
Διαδίκτυο). Ο στόχος είναι ένα προσβάσιμο Διαδίκτυο. Μερικά
παραδείγματα των βασικών χαρακτηριστικών που παρέχονται από το
«CIVIC UK» για να κάνουν το διαδίκτυο πιο προσβάσιμο είναι:
Μικρή
Περιγραφή

Χώρα



γραμμή εργαλείων προσβασιμότητας, η οποία επιτρέπει στους
επισκέπτες να επιλέξουν το πιο βολικό συνδυασμό χρωμάτων
για αυτούς και να αυξήσουν το μέγεθος κειμένου των σελίδων
του ιστότοπου, με ένα μόνο κλικ, σε οποιαδήποτε συσκευή.



«Sticky-header», που επιτρέπει στους επισκέπτες να
χρησιμοποιούν την κύρια πλοήγηση ανά πάσα στιγμή και να
απλοποιούν τον τρόπο περιήγησής τους στις διάφορες
ενότητες του ιστότοπου.

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://www.pensions-ombudsman.org.uk/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Πρόγραμμα

Τύπος
Αναπηρίας

Αισθητηριακή

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Τα διαφορετικά χρώματα της μουσικής

Η αναπαραγωγή μουσικής είναι ένα από τα καλύτερα μέσα για να
επιτευχθεί ομαλά η κοινωνική ένταξη. Αυτό το πρόγραμμα Erasmus+
που ονομάζεται «Τα διαφορετικά χρώματα της μουσικής», στο οποίο
συμμετείχαν μαθητές από κοινωνικά υποβαθμισμένο υπόβαθρο,
μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες και με μαθησιακές δυσκολίες,
είχε ως κύριο στόχο να μάθει στους μαθητές την έννοια της
ανθρώπινης ποικιλομορφίας, πολιτιστικής και γλωσσικής, μέσω της
μουσική ως πηγή διδασκαλίας. Αυτό βοήθησε στη δημιουργία ενός
σχολείου χωρίς διακρίσεις και μιας κοινωνίας με ανοχή προς τη
διαφορετικότητα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει
στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών με ειδικές ανάγκες,
κάνοντάς τους να αισθάνονται μέρος μιας κοινότητας χωρίς
διακρίσεις, στο να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις κατά της
αναπηρίας, στο να προωθήσει την ισότητα και την κοινωνική ένταξη,
και τελικά στο να εκφράζονται και μέσω της μουσικής.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC- Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος

04

https://twest196.wixsite.com/coloursofmusic

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Προγράμματα

Τύπος
Αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Πρόγραμμα «Boundary Breaking European Dance Connection»
Το «BBEDC (Boundary Breaking European Dance Connection)», είναι ένα
πρόγραμμα που στοχεύει στη εξάλειψη των εμποδίων-προκαταλήψεων μέσω
του χορευτικού είδους «break dance». Ο κύριος στόχος του είναι να
αντιμετωπιστεί το ζήτημα του διαχωρισμού-διάκρισης και να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση εκείνων που μερικές φορές μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν
μείνει εκτός. Αυτό περιλαμβάνει παιδιά με διάφορες μορφές αναπηρίας. Μέσα
από μια σειρά εκδηλώσεων, κοινωνικών δραστηριοτήτων και, τέλος, τη
δημιουργία μιας χορευτικής παράστασης και της παρουσίασης του
προγράμματος σε βίντεο, το «BBEDC» μπορεί να βοηθήσει, όποιον το έχει
ανάγκη, να ανακαλύψει και να αποκτήσει νέες εμπειρίες, να γνωρίσει άλλους,
να μάθει να αποδέχεται το διαφορετικό, να ανακαλύψει νέες χώρες και
πολιτισμούς, νέα σχολικά συστήματα και να γνωρίσει μια νέα τέχνη και
πολιτισμό.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Σύνοψη Προγράμματος

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC-Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2017-1-FR01-KA201-037169

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Πρόγραμμα

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Πρόγραμμα «Real Expressive Artistic Learning»
Το «Reflective Expressive Artistic Learning (REAL)» διερεύνησε, και συνεχίζει να
διερευνά, τις καλλιτεχνικές εμπειρίες των νέων με αναπηρία και φέρνει στο
προσκήνιο ορθές πρακτικές, αυξάνοντας τις φιλοδοξίες και την αυτοπεποίθηση
των νέων καλλιτεχνών με ειδικές ανάγκες.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Σύνοψη Εγγράφου

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC-Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2018-2-UK01-KA205-048487

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
Αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Επανεξέταση της πολιτικής για την αναπηρία
Το έγγραφο διερευνά μερικές από τις βασικές κοινωνικοοικονομικές βελτιώσειςαλλαγές που έχουν γίνει για τα άτομα με αναπηρία τα τελευταία 20 χρόνια, όσο
και τις σχετικές κυβερνητικές πολιτικές, και εκφράζει ορισμένες από τις
ανησυχίες που σχετίζονται με τα οφέλη και τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες
θεωρούνται δυσανάλογες.
Τέλος, το έγγραφο προτείνει ότι για να αποκτήσουν ίση πρόσβαση, τα άτομα με
ειδικές ανάγκες χρειάζονται κάποιο είδος αναδιανεμητικού μηχανισμού. Αυτή η
αναδιανομή πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός συστήματος αξιών
που εκτιμά την ποικιλομορφία και στο οποίο τα άτομα με αναπηρία
αντιμετωπίζονται ως μέλη και συμβάλλουν στις κοινότητες στις οποίες ζουν.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλία

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/disability-policyequality-summary.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Ψυχική

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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Υποστήριξη ατόμων με μαθησιακή αναπηρία ή / και αυτισμό με προκλητική
συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχική υγεία.
Παιδιά, νέοι και ενήλικες με μαθησιακή αναπηρία ή / και αυτισμό με προκλητική
συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχική υγεία, έχουν το
δικαίωμα στις ίδιες ευκαιρίες με οποιονδήποτε άλλο, έτσι ώστε να ζήσουν μια
ικανοποιητική ζωή και να τους αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Πρέπει να έχουν ένα σπίτι, να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να διατηρήσουν
σχέσεις και να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να ζήσουν μια υγιή,
ασφαλή και ικανοποιητική ζωή.
Το ακόλουθο έγγραφο στοχεύει να υποστηρίξει όσους εμπλέκονται στην
περίθαλψη των ατόμων αυτών.

Χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Document

Σύνδεσμοι

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/10/service-model291015.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC-Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
Αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος

09

Νόμος για την ισότητα του 2010
Ο νόμος για την ισότητα του 2010, προστατεύει νόμιμα τους ανθρώπους από τις
διακρίσεις στο χώρο εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία.
Αντικατέστησε τους προηγούμενους νόμους κατά των διακρίσεων με έναν νόμο,
αφού ήταν πιο εύκολος στο να κατανοηθεί. Καθορίζει τους διάφορους τρόπους
με τους οποίους είναι παράνομο να συμπεριφέρεται κάποιος.

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναπηρία, ο νόμος για την ισότητα του 2010
απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Μόνο εκείνα τα
άτομα που ορίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Νόμου, καθώς και οι σχετικοί Προγραμματισμοί και κανονισμοί που
προβλέπονται σε αυτήν την ενότητα, δικαιούνται την προστασία που παρέχει ο
Νόμος σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, ο νόμος παρέχει επίσης προστασία
σε άτομα χωρίς αναπηρία που υφίστανται άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις, λόγω
της σχέσης τους με ένα άτομο με αναπηρία ή επειδή θεωρούνται εσφαλμένα ότι
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

10

Υποβλήθηκε

CIVIC- Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος

ΝΑΙ

Στρατηγικές προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία
Στρατηγικές προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία, που
παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων
για τον εντοπισμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών για την
περαιτέρω συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία σε μια σειρά δραστηριοτήτων
και υπηρεσιών, καθώς και για την παροχή πρακτικών ιδεών και πληροφοριών
για άλλα ιδρύματα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα.

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Οι μελέτες περίπτωσης δείχνουν ότι η επιτυχημένη εμπλοκή των μαθητών με
αναπηρία, εξαρτάται λιγότερο από την επιλεγμένη μέθοδο και περισσότερο από
την παροχή μιας σειράς μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και την
εφαρμογή αυτών των μεθόδων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία μεθόδων και να εξετάσετε έναν αριθμό
παραγόντων, όπως η προσβασιμότητα, η τοποθεσία και ο χρόνος, για να
μεγιστοποιήσετε τη συμμετοχή των μαθητών.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.creode.advancehe-documentmanager/documents/hea/private/resources/strategic-approaches-to-disabledstudent-engagement-case-studies_1568037040.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Ψυχική

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Στρατηγικές προσεγγίσεις για την απασχόληση ατόμων με νοητική αναπηρία:
Μαθήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο
Περιγράφει τη στρατηγική προσέγγιση και τα προγράμματα που
χρησιμοποιήθηκαν και δοκιμάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη βελτίωση
του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι στρατηγικές
που αναλήφθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σύμφωνες με την προσέγγιση
που ορίζεται στην Έκθεση της Εθνικής Αναπηρίας του 2006. Το 2009 η βρετανική
κυβέρνηση δήλωσε ότι «κάθε άτομο με αναπηρία που θέλει δουλειά και
χρειάζεται υποστήριξη για να βρει δουλειά, θα πρέπει να μπορεί να το κάνει». Η
Κυβέρνηση επικεντρώθηκε στη σημαντική αύξηση των ευκαιριών για άτομα με
νοητική αναπηρία να αποκτήσουν εργασία. Σε συμφωνία με την Κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου, ο στόχος αυτής της στρατηγικής ήταν να αυξήσει ριζικά το
ποσοστό απασχολησιμότητας των ατόμων με μέτρια και σοβαρή νοητική
αναπηρία έως το 2025.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

http://nda.ie/file-upload/strategic-approaches-to-employing-people-withintellectual-disability.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Ψυχική

Title

Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ

Προσαρμογές για μαθητές με ειδικές ανάγκες
Αυτό το έγγραφο παρέχει προτάσεις για τις προσαρμογές ατόμων με
συγκεκριμένους τύπους αναπηριών, όπως μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία), που
μπορεί να χρειαστούν. Ορισμένες εγκαταστάσεις, υποστηρικτική τεχνολογία ή
υπηρεσίες υποστήριξης μπορεί να είναι απαραίτητες για να επιτρέψουν σε
αυτούς τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις σπουδές ή την
εκπαίδευσή τους. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εναλλακτικούς τρόπους
εξέτασης ή αξιολόγησης.
Το επίκεντρο πρέπει να είναι η άρση των εμποδίων παρά η σκέψη ότι το
«πρόβλημα» προκαλείται από την κατάσταση του μαθητή. Οι διακρίσεις είναι
επίσης ένα από τα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην
εκπαίδευση γενικότερα και είναι κάτι που πρέπει να λάβουν μέτρα για να το
αντιμετωπίσουν.

Χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.disabilityrightsuk.org/adjustments-disabled-students

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Διακρίσεις λόγω αναπηρίας και ευεξία στο Ηνωμένο Βασίλειο: μια περίπτωση
μελέτης
Η «αναπηρία» είναι ένας όρος για μακροχρόνιες βλάβες, περιορισμούς
δραστηριότητας και συμμετοχής, που βιώνει ένα άτομο λόγω της κατάστασης
της υγείας του σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο,
τα ποσοστά αναπηρίας αυξάνονται, με το 21% του πληθυσμού να αναφέρει
αναπηρία το 2017-2018, αύξηση κατά 18% από το 2007–2008. Αυτή η αύξηση
οφείλεται πιθανώς στη γήρανση του πληθυσμού. Η πλειονότητα των ατόμων με
ειδικές ανάγκες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή ζωή.
Για παράδειγμα, τα άτομα με αναπηρία στη Βρετανία που έχουν χαμηλότερο
μορφωτικό επίπεδο, είναι λιγότερο πιθανό να βρουν εργασία και είναι πιο
πιθανό να ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε σχέση με τους ενήλικες χωρίς
αναπηρία. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις πιθανές
συσχετίσεις μεταξύ διακρίσεων αναπηρίας και ευεξίας.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Άρθρο

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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https://bmjopen.bmj.com/content/10/3/e035714

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Πρόγραμμα ορθής πρακτικής για μαθησιακές δυσκολίες
Το πρόγραμμα σχετίζεται με την εύρεση θέσεων εργασίας, όπου οι υπηρεσίες
για τα άτομα με την εκμάθηση αναπηρίες είναι πολύ καλή. Πράγματι, αυτό το
πρόγραμμα βασίζεται στο να βρει κάποιος ορθές πρακτικές για να βελτιώσει τη
ζωή των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ως απάντηση στο
φαινόμενο κακοποίησης του «Winterbourne View». Αυτό ήταν ένα κέντρο
«Αξιολόγησης και Θεραπείας», όπου ζούσαν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
Τελικά ανακαλύφθηκε ότι το προσωπικό εκεί φερόταν άσχημα στα άτομα.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/261896/Learning_Diasbilities_Good_Practice_Project__Novemeb
er_2013_.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
Αναπηρίας

Σωματική

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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Αναπηρία και εργασία: Ας σταματήσουμε να χάνουμε ταλέντο
Η αναπηρία εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την απασχόληση
εκατομμυρίων ανθρώπων - αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Βασιζόμενη στη δική
της εμπειρία ως γιατρός, η Hannah Barham-Brown υποστηρίζει ότι τα άτομα με
αναπηρία έχουν πλεονεκτήματα που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι εργοδότες. Η
Hannah Barham-Brown είναι γιατρός, συνήγορος ατόμων με αναπηρία και μέλος
του «British Medical Association Council». Το 2018, ανακηρύχθηκε ένα από τα
100 πιο σημαντικά άτομα με ειδικές ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου για το
έργο της στην ιατρική, την πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης.
Σε αυτό το βίντεο μιλά για την ιστορία της, την διάγνωσή της και το πώς
προσπαθεί να ξεπεράσει τα εμπόδια λόγω της αναπηρίας της.

Χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Βίντεο

Σύνδεσμοι

https://www.youtube.com/watch?v=twaKuhvYpss

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Ένας βρετανός σύμβουλος για την ισότητα
των ατόμων με αναπηρία
Περίπου ένα στα επτά άτομα είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό είναι
περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή περίπου ένα δισεκατομμύριο
άνθρωποι παγκοσμίως. Είναι ένας αριθμός που εξακολουθεί να εκπλήσσει
πολλούς. Αυτό συμβαίνει επειδή η αναπηρία δεν είναι απαραιτήτως προφανής
ή φυσικά εμφανής και πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες δυσκολεύονται να
ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνία. Ωστόσο, η δημογραφική αλλαγή, καθώς και
η επιστήμη και η τεχνολογία, αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής και οδηγούν σε
γήρανση του πληθυσμού.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και
εμπόδια στο χώρο εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτός ο οδηγός
εξετάζει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό και την άρση αυτών των
εμποδίων.

Χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/guide-disability-equality.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος
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Γράφοντας για την αναπηρία και τη διαφορετικότητα: λέξεις για χρήση και προς
αποφυγή
Είναι σημαντικό να είστε ευαισθητοποιημένοι και ενήμεροι για την κατάλληλη
και αποδεκτή χρήση γλώσσας. Η έννοια των λέξεων αλλάζει συνεχώς, καθώς
νέες λέξεις προστίθενται στη γλώσσα μας κάθε χρόνο.

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Ο καθένας είναι διαφορετικός και οι λέξεις που είναι φυσιολογικές για μερικούς
μπορεί να μην είναι εντάξει για άλλους. Εάν έχετε άμεση επαφή με κάποιον που
πάσχει από αναπηρία, ζητήστε από το άτομο να σας πει ποιες λέξεις και φράσεις
τον ενοχλούν και με ποιες νιώθει άνετα.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://digital.nhs.uk/about-nhs-digital/corporate-information-and-documents/nhsdigital-style-guidelines/how-we-talk/writing-about-disability-words-to-use-andavoid

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Αναπηρία και ανθρώπινες σχέσεις: "Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι
φροντιστής του συντρόφου μου;"
Σε αυτό το άρθρο διερευνάται ο κόσμος των ανθρωπίνων σχέσεων. Η γνωριμία
με νέους ανθρώπους για τα άτομα αυτά είναι περίπλοκη, καθώς υπάρχει το
κοινωνικό στίγμα ότι σπάνια συζητάμε για γνωριμία με κάποιο άτομο με
αναπηρία. Μία έρευνα, από το 2014, υποδηλώνει ότι το 44% των Βρετανών που
συμμετείχαν στο δείγμα δεν θα σκεφτόταν να κάνουν σεξ με κάποιον με
σωματική αναπηρία, ενώ το 50% δεν αποκλείει το ενδεχόμενο. Άλλα ζευγάρια
που συμμετείχαν μίλησαν για την εμπειρία τους με την αναπηρία, τονίζοντας την
παραπληροφόρηση που υπάρχει στην κοινωνία μας για την αναπηρία και τις
σχέσεις των ατόμων αυτών.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Άρθρο

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος
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https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/3fd6b74d-e71e-4327-b2f7-3257e6a3c1ea

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Τουρισμός στο εξωτερικό - Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Με περισσότερους από 2.000 ακόλουθους, αυτή η σελίδα στο Facebook παρέχει
χρήσιμες πληροφορίες για άτομα με ειδικές ανάγκες σε ό, τι αφορά τους
ταξιδιωτικούς και τουριστικούς προορισμούς. Ο Sean Pipkin, ο δημιουργός της
σελίδας, μοιράζεται με τους άλλους τις προσωπικές του. Η σελίδα είναι ανοιχτή
για όλους και περιέχει επίσης ενδιαφέροντα άρθρα που σχετίζονται με τις
τελευταίες ειδήσεις στον κόσμο του τουρισμού. Ο Sean δημιούργησε επίσης
έναν ιστότοπο που ονομάζεται «TA-DA (Tourism Abroad - Disabled
Accessibility)», ο οποίος έχει δημιουργηθεί ειδικά για να βοηθήσει τα άτομα με
ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στο εξωτερικό.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Κοινωνικά Δίκτυα

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Τίτλος

18

https://www.facebook.com/Tourism-Abroad-Disabled-Accessibility176292039104414

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος

19

Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και με ενεργειακή φτώχεια
Οι επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας μπορούν να επηρεάσουν έντονα την
καθημερινή ζωή και να επιδεινώσουν τα προβλήματα διαβίωσης αλλά και
υγείας.

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Πολύ συχνά αναφέρεται ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα ζήτημα που
επηρεάζει μόνο τους ηλικιωμένους με αναπηρία, αλλά η πραγματικότητα είναι
ότι η φτώχεια επηρεάζει τις ζωές των ατόμων με ειδικές ανάγκες οποιασδήποτε
ηλικίας: από παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένους. Το 30 τοις εκατό των οικογενειών
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και έχουν ένα άτομο με αναπηρία, διατρέχουν
ιδιαίτερο κίνδυνο να βιώσουν την ενεργειακή φτώχεια. Μία από τις κύριες
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε εθνικό επίπεδο
είναι μέσω των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/Supportingfuelpoordisabl
edpeoplePractitionerguide.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Υποβλήθηκε Ν

ΝΑΙ

CIVIC – Ηνωμένο Βασίλειο

Κατηγορία
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Τύπος
Αναπηρίας

Όχι συγκεκριμένος

Τίτλος
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Υπερήφανος, δυνατός και ορατός
Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωση να διευκολύνουν την πλήρη
ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Μικρή
Περιγραφή

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να διευκολύνει την εφαρμογή του
άρθρου 19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το πρόγραμμα υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 και με
επικεφαλή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (ENIL). Το
«Disability Rights UK» ήταν ένας από τους κύριους εταίρους του έργου.

Χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.disabilityrightsuk.org/policy-campaigns/proud-strong-and-visible%E2%80%93-promoting-choice-control-and-participation-disabled
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Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ
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Κατηγορία

Τίτλος

Υποβλήθηκε

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥΣ
Περιλαμβάνει: την έννοια της ορθής πρακτικής για τη φροντίδα ατόμων
με εγκεφαλική βλάβη και των οικογενειών τους, προτάσεις για τον
προσδιορισμό και τη διάδοσή της, τομείς παρέμβασης του κινήματος
«FEDACE», υπηρεσίες υποστήριξης σε οικογένειες ατόμων με εγκεφαλική
βλάβη, την κοινοτική παρέμβαση, την περιγραφή διαχείρισης
εξειδικευμένων πόρων, παραρτήματα, πρωτόκολλα για το σχεδιασμό και
την αξιολόγηση ορθών πρακτικών στη φροντίδα ατόμων με εγκεφαλική
βλάβη και των οικογενειών τους, καθώς και βιβλιογραφία που σχετίζεται
με την ανάπτυξη ορθών πρακτικών στη φροντίδα ατόμων με επίκτητες
αναπηρίες.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5963/Buenas_pr%c3%a
1cticas_calidad_de_vida_personas_con_da%c3%b1o_cerebral.pdf?sequen
ce=1&rd=0031568993292079

Σύνδεσμοι
(Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με εγκεφαλική
βλάβη μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων για επίσημους και
άτυπους φροντιστές.
Αυτές οι συστάσεις διατίθενται στα αγγλικά και αναπτύσσονται στο
πλαίσιο του προγράμματος «Tools4brain», συγχρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έγγραφο περιέχει
δεδομένα από τις τρεις χώρες που συμμετέχουν στο έργο: Ισπανία,
Τουρκία και Πορτογαλία.
Οι συστάσεις περιέχουν τους ακόλουθους πόρους και πληροφορίες:
Τρέχουσα κατάσταση επίκτητου εγκεφαλικού τραυματισμού σε Ισπανία,
Πορτογαλία και Τουρκία, συστάσεις, ορθές πρακτικές, ενημερωτικά
δελτία και περίληψη.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-resultcontent/71539b6d-c196-445e-8ac68c0602d8af79/Policy%20recommendations_all.pdf

Σύνδεσμοι
(Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτη
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Υποβλήθηκε
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Τύπος
Αναπηρίας

Φυσική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών για αλληλεπίδραση με άτομα με αναπηρίες
Αυτό το έγγραφο στοχεύει στο να κάνει συστάσεις προκειμένου να
βελτιώσει συμπεριφορές απέναντι σε άτομα με αναπηρία. Για να γίνει
αυτό, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 1. Δώστε
προσοχή στο άτομο και όχι στην αναπηρία. 2. Μιλήστε απευθείας στο
άτομο, όχι στον συνοδό του. 3. Αντιμετωπίστε τους ως ενήλικες. 4.
Αντιμετωπίστε το άτομο με ισότητα. Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε
ορισμένα περιβάλλοντα, αγαθά και υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα αιτήματα ορισμένων ομάδων,
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους υπό ίσους όρους με το
υπόλοιπο κοινό.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο (εγχειρίδιο)

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://www.cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENASPRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDADcastellano.pdf
(Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Κατηγορία

Πρόγραμμα

Τύπος
Αναπηρίας

Σωματική, οργανική, αισθητηριακή, ψυχική

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Πρόγραμμα «Be Happy in Life»
Το θέμα του προγράμματος «Be Happy in Life» είναι να καθορίσουμε
ποιες είναι οι ειδικές ανάγκες των μελών της οικογένειας που έχουν τον
ρόλο του φροντιστή και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε
επαγγελματικά. Για να το χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες που
εργάζονται σε κοινωνικούς και υγειονομικούς τομείς, είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθούν ειδικευμένες μελέτες που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες αυτών των οικογενειών.
Οι στόχοι του προγράμματος «Be Happy ın Life» είναι:
• να προσδιορίσουν τις δυσκολίες και τις ανάγκες των οικογενειών που
έχουν άτομο με αναπηρία και να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ των
κοινωνικο-δημογραφικών και ψυχολογικών παραγόντων και των
εμπειριών τους
• να συμβάλουν στη βελτίωση της παιδαγωγικής γνώσης και των
δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα και
στον τομέα της υγείας
• να εφαρμόσουν μελέτες για την ενσωμάτωση της καθοδήγησης αντί της
συμβουλευτικής
• να οργανώσουν εργαστήρια για τους επαγγελματίες και τους
οικογενειακούς φροντιστές
• να αναπτύξουν υλικό που θα συμβάλει στην την εκπαίδευση ενηλίκων
φροντιστών της οικογένειας
• να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό
των οικογενειακών φροντιστών
• να συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αξιών, όπως η κοινωνική
ένταξη, η ποικιλομορφία και η ανοχή

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

MOOC

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://mooc.saglikarge.istanbul/
(Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Κατηγορία

Πρόγραμμα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Πρόγραμμα «Ready Women»
Γενικός στόχος του προγράμματος «READY WOMEN» είναι να προσφέρει
νέες ευκαιρίες και καινοτόμα εργαλεία σε ενήλικες γυναίκες με αναπηρία
για τη βελτίωση των προσόντων τους και, συνεπώς, τα επίπεδα
απασχολησιμότητας και ένταξής τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω
δράσεων κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «READY WOMEN», που υλοποιήθηκε μέσω μιας εταιρικής
σχέσης που περιλαμβάνει 10 οργανισμούς από 7 χώρες, θα:
*Προσδιορίσει τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ γυναικών με σωματικές
αναπηρίες και ευκαιριών απασχόλησης
* Δημιουργήσει ένα εικονικό συνεργατικό δίκτυο γυναικών με σωματικές
αναπηρίες από περιοχές εταίρων της Ε.Ε., με στόχο την προώθηση της
δικτύωσης και την ανταλλαγή εμπειριών, όχι μόνο μεταξύ των γυναικών
που είναι άμεσοι δικαιούχοι του προγράμματος «READY WOMEN», αλλά
μεταξύ και άλλων γυναικών με σωματικές αναπηρίες.
Ισπανία

Γλώσσα

Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Λετονικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Τουρκικά,
Πορτογαλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://www.readywomentraining.eu/ (Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Πρόγραμμα

Τύπος
αναπηρίας

Οργανική

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Υποβλήθηκε

«TOOL4BRAIN»
Το πρόγραμμα «TOOLS4BRAIN», παρέχει εκπαίδευση και πόρους για καλά
προετοιμασμένους επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές ασθενών με
εγκεφαλική βλάβη στην Ευρώπη. Υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+.
Ήταν μια συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η
στρατηγική συνεργασία για την εκπαίδευση ενηλίκων στοχεύει στην
ανάπτυξη ενός εγχειριδίου ορθών πρακτικών για τη φροντίδα των ατόμων
με επίκτητο εγκεφαλικό τραύμα, σε διαφορετικές γλώσσες. Στο πλαίσιο
του προγράμματος, αναπτύχθηκε η πρώτη «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ». Η εφαρμογή
"NeuroRHB" είναι δωρεάν και σχεδιάστηκε για κινητά τηλέφωνα και
tablet. Περιέχει μεγάλο αριθμό γενικών συμβουλών και συστάσεων,
πλήρως προσαρμόσιμων, προκειμένου να είναι σε θέση να
προσαρμοστούν στο προφίλ κάθε περίπτωσης και σε κάθε κατάσταση που
συναντά το μέλος της οικογένειας, που συνήθως είναι ο κύριος
φροντιστής στις περισσότερες περιπτώσεις.
Αυτή η εφαρμογή διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για: συμπεριφορά
και συναισθήματα, επικοινωνία, φαγητό, δραστηριότητες καθημερινής
ζωής, προσαρμογή, ιατρική περίθαλψη, κοινωνικοί πόροι, οικογένεια.
Όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν περιεχόμενο, εικόνες και βίντεο που θα
βοηθήσουν την οικογένεια να προσαρμοστεί καλύτερα με την εγκεφαλική
βλάβη ενός μέλους της.
Ισπανία

Γλώσσα

Αγγλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Τίτλος

06

https://neurorhb.com/neurorhb-servicio-deneurorrehabilitacion/programas-europeos/tools4brain/ και
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neurorhb.neurorhb
και https://www.youtube.com/channel/UC6lEnB1AWpFBi7NIMpoVeOw
(Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

07

Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA - Ισπανία

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1/2013, της 29ης Νοεμβρίου, για την
έγκριση του κειμένου του γενικού νόμου για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία και την κοινωνική τους ένταξη.
Κείμενο του γενικού νόμου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
και την κοινωνική ένταξή τους, το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες πτυχές
πολλών νόμων που έχουν καταργηθεί από το βασιλικό νομοθετικό
διάταγμα 1/2013, της 29ης Νοεμβρίου, με το ενοποιημένο κείμενο.
Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το «SAAD», είναι το
σύνολο των υπηρεσιών και των οικονομικών οφελών που αποσκοπούν
στην προώθηση της αυτονομίας, της φροντίδας και της προστασίας των
εξαρτημένων ατόμων, μέσω φροντιστών και ιδιωτικών υπηρεσιών και
συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
(Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA - Ισπανία

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΉ, ΟΡΓΑΝΙΚΉ, ΨΥΧΙΚΉ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΉ

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Νόμος 39/2006, της 14ης Δεκεμβρίου, για την Προαγωγή της Προσωπικής
Αυτονομίας και την Φροντίδα εξαρτημένων ατόμων
Κείμενο του γενικού νόμου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
και την κοινωνική ένταξή τους, το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες πτυχές
πολλών νόμων που έχουν καταργηθεί από το βασιλικό νομοθετικό
διάταγμα 1/2013, της 29ης Νοεμβρίου, με το ενοποιημένο κείμενο.
Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το «SAAD», είναι το
σύνολο των υπηρεσιών και των οικονομικών οφελών που αποσκοπούν
στην προώθηση της αυτονομίας, της φροντίδας και της προστασίας των
εξαρτημένων ατόμων, μέσω φροντιστών και ιδιωτικών υπηρεσιών και
συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
(Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA - Ισπανία

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ,ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

Η στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030
Για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στη διασφάλιση της πλήρους
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες, η νέα και ενισχυμένη στρατηγική
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 θα καθοδηγήσει
τη δράση των κρατών μελών, καθώς και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε,
βασιζόμενη στα επιτεύγματα των προηγούμενων δέκα χρόνων και
προσφέροντας λύσεις στις μελλοντικές προκλήσεις.
Ποιος είναι ο στόχος της στρατηγικής;

Μικρή
Περιγραφή

Η στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030
σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
τα άτομα με αναπηρία. Στοχεύει στην πρόοδο σε όλους τους τομείς της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη,
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού:







Χώρα

δεν καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους,
έχουν ίσες ευκαιρίες,
έχουν ίση πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινωνία και την
οικονομία,
είναι σε θέση να αποφασίσουν πού, πώς και με ποιον ζουν,
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα,
δεν υφίστανται πλέον διακρίσεις.

Βέλγιο (Ε.Ε.)

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&
furtherPubs=yes (Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Μεθοδολογίες

Τύπος
Αναπηρίας

Σωματική, ψυχική, οργανική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

III Συνολικό σχέδιο δράσης για άτομα με αναπηρία στην Ανδαλουσία
Ο σκοπός του στρατηγικού σχεδίου για τη φροντίδα των ατόμων με
αναπηρία στην Ανδαλουσία είναι να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη
στρατηγική παρέμβασης με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων
αλλαγών, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία, άνδρες και γυναίκες, να έχουν
πρόσβαση σε δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. υφιστάμενα κοινωνικά
περιουσιακά στοιχεία και πόρους για όλους τους. Αυτό το σχέδιο εξετάζει
τους στρατηγικούς στόχους και τα προγράμματα που θα
πραγματοποιηθούν για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία στην
Ανδαλουσία (Νότια Ισπανία) όσον αφορά: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ / ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ /
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elabor
acion/21/02/Borrador%20Plan.pdf (Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA - Ισπανία

Κατηγορία

Μεθοδολογίες

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

«DAM» - Μεθοδολογία για την εκπαίδευση ενηλίκων με επίκτητες
αναπηρίες
Οι οδηγίες είναι προϊόν του προγράμματος «DAM-Disabled Adult
Methodology». Προορίζονται ως εργαλείο για την ανάπτυξη κατάλληλων
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με επίκτητες
αναπηρίες, με σκοπό την εργατική ή κοινωνική τους επανένταξη.
Η δομή τους έχει ως εξής:
- Μια γενική παρουσίαση των στόχων και των φάσεων αποκατάστασης.
-Απόκτηση
αναπηρικής
ταυτότητας
(η
διαδικασία
επανακοινωνικοποίησης).
-Η αξιολόγηση του ατόμου με αναπηρία, της οικογένειας και του
κοινωνικού πλαισίου ως πρώτο βήμα για την έναρξη ενός προγράμματος
κατάρτισης.
-Το ιδανικό πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτές.
-Φάσεις του προγράμματος εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://docplayer.es/13960127-Dam-metodologia-para-la-formacion-deadultos-con-discapacidad-adquirida.html (Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
Category
Τύπος
αναπηρίας
Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Μεθοδολογίες

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αυτός ο οδηγός, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που
εργάζονται σε υπηρεσίες φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, καθώς και
σε άλλους επαγγελματίες που χρειάζονται εκπαίδευση σε αυτόν τον
τομέα παρέμβασης.
Ο στόχος αυτού του οδηγού είναι να χρησιμεύσει ως μεθοδολογική
υποστήριξη που επιτρέπει στο προσωπικό να προτείνει δράσεις
ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε οικογένειες, ώστε να
συμβάλλουν σε μια ισότιμη κοινωνικοποίηση και να αποφύγουν τη
μετάδοση κοινωνικών στερεοτύπων. Αυτά βοηθούν στη συνεργασία με τις
οικογένειες των ατόμων με αναπηρία.
Ο επαγγελματίας μπορεί να αποκτήσει σε αυτόν τον οδηγό στρατηγικές
υποστήριξης που έχουν αντίκτυπο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και
ευνοούν την άσκηση δικαιωμάτων από οικογένειες ατόμων με αναπηρία.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

12

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_de_intervencion
_y_apoyo_a_las_familias_de_personas_con_discapacidad.pdf (Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

13

Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA - Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

«DISCAPNET»: Ιστότοπος με πόρους για άτομα με ειδικές ανάγκες
Το «Discapnet» είναι μια πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής
και
εργασιακής
ένταξης
των
ατόμων
με
αναπηρίες,
συγχρηματοδοτούμενη από την «Fundación ONCE» και την «ILUNION
Tecnología y Accesibilidad». Περιλαμβάνει δύο κύριους άξονες δράσης:
- Μια υπηρεσία πληροφοριών για οργανισμούς, επαγγελματίες, άτομα με
ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους.
-Μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την προώθηση της
συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των ατόμων
με αναπηρία.

Μικρή
Περιγραφή

Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το «Discapnet» σε άτομα με
αναπηρίες είναι:
 χρήσιμα νέα για την αναπηρία και την κοινωνία.
 συλλογή ντοκιμαντέρ, αρχείο με θέματα, όπως η πρόληψη, η
αποκατάσταση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, τα
οφέλη και τα βοηθήματα, ο ελεύθερος χρόνος, ο αθλητισμός, η
αυτονομία, η προσβασιμότητα, η εξάρτηση, η συμμετοχή στα
κοινά, η ανεξάρτητη ζωή.
 συναντήσεις, μαθήματα, εκθέσεις, συνέδρια κ.λπ.
 πληροφορίες για την απασχόληση, επαγγελματική καθοδήγηση
και υπηρεσίες υποστήριξης
 ψηφιακές κοινότητες για δικτύωση

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://www.discapnet.es/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική και οργανική

Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Τίτλος

Υποβλήθηκε

«Life on Wheels»: Ένα αυτοβιογραφικό εγχειρίδιο για την επιβίωση και
συμβουλές για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια
Η γνώση της πραγματικότητας που ζουν πολλά άτομα με αναπηρία
οδήγησε το Συμβούλιο Ισότητας και Κοινωνικής Πρόνοιας να δημοσιεύσει
αυτό το εγχειρίδιο, επειδή αυτή η γνώση βοηθάει άλλους ανθρώπους που
μπορεί να είναι σε μια παρόμοια κατάσταση, καθώς και στον περίγυρό
τους (φίλοι, οικογένεια). Η μαρτυρία του Ραούλ, του πρωταγωνιστή του
εγχειριδίου, έχει μεγάλη αξία και δεν είναι συνηθισμένο να βρούμε κάτι
παρόμοιο. Οι περιγραφές και η ανάλυσή του μπορούν να βοηθήσουν
άλλους ανθρώπους. Και πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι σε αυτή τη
διαδικασία ο Ραούλ δεν ήταν μόνος: η οικογένεια και ο σύντροφός του
τον υποστήριξαν. Πίσω από δυνατούς και σπουδαίους ανθρώπους,
υπάρχουν πάντα άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι.
Σε αυτό το πολύ πρακτικό εγχειρίδιο, ο Ραούλ, σε μια στάση απόλυτης
ειλικρίνειας, αναφέρει τους φόβους και τα ταμπού μιας κοινωνίας, ως
μέρος της καθημερινότητας αυτών των ατόμων, σα κάτι φυσιολογικό
πλέον για εκείνους, αλλά όχι και ασήμαντο.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Εγχειρίδιο

Σύνδεσμοι

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/La_vida_sobre_ruedas
.pdf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

«Blog DISCAPACIDAD ANDALUCIA» (Ιστολόγιο για την αναπηρία στην
Ανδαλουσία)
Αυτό το ιστολόγιο είναι ένας χώρος, όπου το άτομο με αναπηρία μπορεί
να ενημερωθεί για τα τρέχοντα γεγονότα, τη νομοθεσία και να σχολιάσει
τις δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την αναπηρία.
Το ιστολόγιο είναι ένα εργαλείο υπό τον συντονισμό της Γενικής
Διεύθυνσης Ατόμων με Αναπηρία και τη Περιφερειακή Κυβέρνηση της
Ανδαλουσίας.

Μικρή
Περιγραφή

Σε αυτό το ιστολόγιο, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να βρουν
πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση σε πόρους σχετικά με: κέντρα
απασχόλησης, αξιολόγησης και καθοδήγησης, αθλητισμού, εκπαίδευσης,
κανονισμούς, επιδοτήσεις, τουρισμού, πανεπιστήμια.
Σε αυτό το πολύ πρακτικό εγχειρίδιο, ο Ραούλ, σε μια στάση απόλυτης
ειλικρίνειας, αναφέρει τους φόβους και τα ταμπού μιας κοινωνίας, ως
μέρος της καθημερινότητας αυτών των ατόμων, σα κάτι φυσιολογικό
πλέον για εκείνους, αλλά όχι και ασήμαντο.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

http://www.discapacidadenandalucia.es/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

«Vivva»: 8 ιστοσελίδες εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μία από τις ομάδες που πλήττονται
περισσότερο από τα ποσοστά ανεργίας. Αν και είναι αλήθεια ότι η
κατάστασή τους έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, κάθε φορά που
τα άτομα με ειδικές ανάγκες θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας,
αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες.

Μικρή
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί πολλές ιστοσελίδες εργασίας που
δημοσιεύουν προσφορές για εργασίες, που απευθύνονται αποκλειστικά
σε άτομα με σωματική, ψυχική ή αισθητηριακή αναπηρία. Αυτά είναι
πολύ χρήσιμα εργαλεία που επιτρέπουν σε αυτήν την ομάδα να βρει
συγκεκριμένες ευκαιρίες εργασίας.
Σε αυτόν τον ιστότοπο, το άτομο με επίκτητη αναπηρία, που σκοπεύει να
επανενταχθεί στον εργασιακό χώρο, μπορεί να βρει οκτώ πολύ
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες εργασίας, που μπορούν να βοηθήσουν τα
άτομα με αναπηρία να βρουν την εργασία που αναζητούν.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://vivva.es/8-portales-de-empleo-para-personas-con-discapacidad/

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

Κέντρα για την αξιολόγηση και τον προσανατολισμό του βαθμού αναπηρίας
Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Προσανατολισμού (CVO) είναι τα αρμόδια κέντρα για την
αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας, καθώς και για την ενημέρωση, τον
προσανατολισμό και τις συμβουλές των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών
τους σε θέματα κοινωνικών πόρων. Επεξεργάζονται επίσης μερικά από τα οφέλη που
παρέχονται με την αναγνώριση ενός βαθμού αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 33%.

Μικρή
Περιγραφή

1. Έγκυρες κλίμακες αξιολόγησης αναπηρίας
2. Διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα κέντρα αξιολόγησης και
καθοδήγησης:
 Αναγνώριση του βαθμού αναπηρίας.
 Κάρτα διαπίστευσης βαθμού αναπηρίας.
 Κάρτα στάθμευσης οχημάτων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα:
πληροφορίες, λήψη εφαρμογής.
 Πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές σε άτομα και δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τη
φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τη συμμετοχή σε
δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. + 34 900 55 55 64.
 Πιστοποιητικό ανάγκης για προσαρμοσμένη στέγαση.
 Πιστοποιητικό πρόωρης συνταξιοδότησης σε άτομα με αναπηρία, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 2 του RD 1851/2009, της 4ης Δεκεμβρίου, σχετικά με
την πρόβλεψη της συνταξιοδότησης εργαζομένων με αναπηρία ίση ή
μεγαλύτερη από 45%.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα και έγγραφο
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/
areas/discapacidad/cvo.html (Ισπανικά )

Σύνδεσμοι

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191001_FOLLETO%20Centros%
20de%20Valoraci%C3%B3n%20octubre.pdf (Ισπανικά)
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/02/Centros_de_V
aloraci%C3%B3n_y_Orientaci%C3%B3n_20200203.pdf (Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

Οδηγός αναπηρίας του ιδρύματος «Caser Foundation».
Το Ίδρυμα Caser είναι μέλος του Μητρώου Ιδρυμάτων Ευημερίας του
Υπουργείου Υγείας από το 2009. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μία
από τις προτεραιότητές του είναι να παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και
υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, μεταξύ άλλων ομάδων.

Μικρή
Περιγραφή

Ο Οδηγός για Αναπηρίες του ιστότοπου του ιδρύματος «Fundación Caser»
δημιουργήθηκε για άτομα με αναπηρίες, οικογένειες και επαγγελματίες,
προκειμένου να ενημερωθούν και να καθοδηγηθούν. Ο οδηγός είναι
ανοιχτός για όσους θέλουν να μάθουν εις βάθος τι είδους αναπηρίες
υπάρχουν και να έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
διαφορετικές εμφανείς παθολογίες που ανήκουν σε κάθε τύπο.
Ο Οδηγός για Αναπηρίες προσφέρει πληροφορίες, περιεχόμενο σχετικά
με θεραπείες, διαγνώσεις, συμβουλές πρόληψης, καθώς και
ανατροφοδότηση με ερωτήσεις και απαντήσεις που μπορεί να
προκύψουν για κάθε παθολογία και ένα γλωσσάριο με τεχνικούς ή
εξειδικευμένους όρους.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα και έγγραφο
https://www.fundacioncaser.org/discapacidad/guia-de-las-discapacidades

Σύνδεσμοι

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA - Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

«Ceapat»: Κρατικό Κέντρο Αναφοράς για Προσωπική Αυτονομία και
Τεχνική Υποστήριξη
Η αποστολή του «Ceapat» είναι να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, μέσω
ολοκληρωμένης προσβασιμότητας, εργαλείων και βοηθητικών
τεχνολογιών για όλους τους ανθρώπους.
Οι στόχοι του «Ceapat» είναι οι εξής:
 Επίτευξη προσβασιμότητας τόσο στους χώρους στέγασης όσο και
σε περιβάλλοντα και χώρους, εξοπλισμό και υπηρεσίες.
 Διευκόλυνση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης.
 Διασφαλίστε την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση όλων των
χρηστών.
 Ευνοήστε την ανάπτυξη, τη γνώση και την εφαρμογή νομικών και
τεχνικών προτύπων.
 Προσφέρετε πληροφορίες, συμβουλές, αξιολόγηση και κατάρτιση
 Συμμετέχετε σε εθνικές και διεθνείς πλατφόρμες και φόρουμ και
διευκολύνετε τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων παραγόντων.
Σε αυτόν τον ιστότοπο τα άτομα με επίκτητη αναπηρία μπορούν να βρουν
υποστηρικτικά προϊόντα για:
 Προσβασιμότητα και πολεοδομία
 Γνωστική προσβασιμότητα
 Εργαλεία υποστήριξης για: επικοινωνία, αναπηρική καρέκλα,
ψυχική υγεία, μετακίνηση

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα, έγγραφο
https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm (Spanish)

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://blogceapat.imserso.es/ (Ισπανικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Υποβλήθηκε

FAMS COCEMFE SEVILLA – Ισπανία

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ

Τίτλος

ΝΑΙ

«SerCuidadorA»: ιστοσελίδα πόρων για μη επαγγελματίες φροντιστές
Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρχίζει να αναπτύσσει το «Sercuidador».
Η ιστοσελίδα διαμορφώνεται μέσω του διαδικτύου, η οποία συγκεντρώνει
περιεχόμενο σε ψηφιακές μορφές και είναι ένας διαδικτυακός χώρο για τους
επαγγελματίες στον τομέα της φροντίδας για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές
ανάγκες και μη επαγγελματίες φροντιστές με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας
του φροντιστή να διαχειρίζεται τη φροντίδα και να μειώσει τον φόρτο εργασίας
του.

Μικρή
Περιγραφή

Διαθέτει πόρους και έχει αυξανόμενη παρουσία και στα κοινωνικά δίκτυα:
- Δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως
τις 21:00
-Επικοινωνία με email
- Μηνύματα στην εφαρμογή «WhatsApp»
-Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter , Instagram, YouTube και LinkedIn
Έχει μεγάλη ποικιλία περιεχομένων:
-Οδηγούς και δημοσιεύσεις που διατίθενται μέσω του διαδικτύου.
-Βίντεο και παρουσιάσεις με περισσότερο οπτικό περιεχόμενο.
-Γραφήματα με συμβουλές, μηνύματα υποστήριξης και προτάσεις που
διευκολύνουν την εύκολη πρόσβαση σε φροντιστές που ξεκινούν τη δουλειά τους.
-Ενημέρωση-ειδήσεις σχετικά με το θέμα της μη επαγγελματικής φροντίδας.

Χώρα

Ισπανία

Γλώσσα

Ισπανικά

Τύπος
αρχείου

Ιστότοπος, έγγραφα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνική επαφή και
ιστολόγιο
https://www2.cruzroja.es/sercuidadora (Ισπανικά)

Σύνδεσμοι

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora/blog (ιστολόγιο στα Ισπανικά)
https://www2.cruzroja.es/sercuidadora/sercuidadora-tv (τηλεόραση στα Ισπανικά)

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
IU
Αριθμός Έρευνας

01

Υποβλήθηκε

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, ψυχική, αισθητηριακή, οργανική

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

«Get Yourself Active»
Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των ατόμων με
ειδικές ανάγκες που ασχολούνται με τον αθλητισμό, εξετάζει τρόπους για
πρόσβαση στον αθλητισμό και για δραστηριοποίηση στις τοπικές περιοχές
με τρόπο κατάλληλο για αυτά τα άτομα. Επιπλέον, έχουν κυκλοφορήσει
δικά τους βίντεο κατάλληλα με βάση την έρευνα και για άτομα με ειδικές
ανάγκες και άτομα με μακροχρόνιες παθήσεις υγείας και έχουν
δημιουργήσει την σελίδα Active @ Home, έναν ιστότοπο που προσφέρει
ποικιλία πόρων που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα άτομα με
ειδικές ανάγκες να βρουν τρόπους να αθληθούν και από το σπίτι κατά τη
διάρκεια της επιδημίας του κοροναϊού.
Ηνωμένο Βασίλειο

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα, εφαρμογή

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

http://www.getyourselfactive.org

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Πρόγραμμα για την Προώθηση της Ενδυνάμωσης των Ατόμων με
Αναπηρίες και την Ένταξή τους
Πρόκειται για μια συνεργασία, με την πρακτική βοήθεια της Ιαπωνικής
Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω
της αποστολής εμπειρογνωμόνων της JICA, της εκπαίδευσης των τοπικών
υπαλλήλων για την «ανάπτυξη ικανοτήτων», την προμήθεια εξοπλισμού ή
την οικονομική βοήθεια. Με αυτούς τους όρους το έργο υλοποιήθηκε από
το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (DSD) στη Δημοκρατία της Νότιας
Αφρικής, προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες των τοπικών
υπαλλήλων, μέσω της ανάπτυξης προσεγγίσεων και πόρων (συλλέγοντας
τις βασικές πληροφορίες για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία
και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία της Νοτίου Αφρικής με ιδιαίτερη
έμφαση σε ιστοτόπους μελέτης και σε πληροφορίες για την τρέχουσα
κατάσταση σχετικά με την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και την
ενσωμάτωσή τους στις γειτονικές χώρες κ.λπ.), σύμφωνα με τις ανάγκες
των ατόμων με αναπηρίες.
Νότια Αφρική

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Άλλο (υπηρεσίες)

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://www.jica.go.jp/project/english/southafrica/002/index.html

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Προς συστήματα κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς για την
προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (2019-2020)
Διαδικασία που διευκόλυνε ο ΔΟΕ και η «International Disability Alliance (IDA)»,
και οδήγησε στην έγκριση της πρότασης για την κοινωνική προστασία χωρίς
αποκλεισμούς. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την «UNPRPD», υλοποιήθηκε
από κοινού από το ΔΟΕ και τη UNICEF σε στενή συνεργασία με το «IDA» και
επιδιώκει τη συνεργατική ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ χωρών, οργανισμών και
ακαδημαϊκών, για να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις προς τα συστήματα
κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς που προωθούν την ένταξη και την
ενδυνάμωση, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD).

Μικρή
Περιγραφή

Αυτός ο χώρος εργασίας παρέχει ένα φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με
την προώθηση της κοινωνικής προστασίας για την ένταξη των ατόμων με
αναπηρία. Απευθύνεται κυρίως σε εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από
κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους, οργανισμούς του ΟΗΕ, διμερείς και
πολυμερείς οργανισμούς ανάπτυξης, ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς. Στοχεύει ιδίως:
1) Απολογισμός των συνεχιζόμενων προσπαθειών που καταβάλλουν διάφοροι
ενδιαφερόμενοι για την προώθηση της κοινωνικής προστασίας, την ένταξη των
ατόμων με αναπηρία και την αντιμετώπιση κρίσιμων σχετικών θεμάτων.
2) Προσδιορισμός περαιτέρω εργασιών που πρέπει να γίνουν και τομείς
συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της
τεχνικής βοήθειας.

Χώρα

UNICEF

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων για την προώθηση της κοινωνικής προστασίας
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία ( Έγγραφα, εργαλεία, εκπαιδευτικές
ενότητες )

Σύνδεσμοι

https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=2840

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Πρόγραμμα αναπηρίας και αποκατάστασης (2018 - 2022)

ΝΑΙ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υλοποίησε το έργο στο Τατζικιστάν για
τη βελτίωση της αποκατάστασης της αναπηρίας. Με αυτούς τους όρους, το
πρόγραμμα στοχεύει στο πολιτικό περιβάλλον, ενισχύει την ικανότητα των
υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των υπηρεσιών και ενισχύει τις υπηρεσίες
αποκατάστασης και την αποκατάσταση. Μερικά από τα αναμενόμενα
αποτελέσματα έχουν ως εξής:


Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος για την αποκατάσταση ατόμων με
αναπηρία στο Τατζικιστάν (2017-2020) από την Κυβέρνηση, Δημοκρατία
του Τατζικιστάν - περισσότερα από 170.000 εγγεγραμμένα άτομα με
μακροχρόνιες αναπηρίες (σωματική, αισθητηριακή και νοητική). Το 59%
των ατόμων με αναπηρίες, με κινητικές δυσκολίες λόγω ασθενειών,
τραυματισμών ή αδυναμίας σε μεγάλη ηλικία επωφελούνται από το
Εθνικό Πρόγραμμα στο Τατζικιστάν,



Υποστήριξε το Τατζικιστάν στην εξασφάλιση 4,5 τόνων χαρτιού Braille
για την υποστήριξη της εκπαίδευσης για περισσότερα από 1.000 τυφλά
παιδιά και νέους ενήλικες,



Ικανότητα των κέντρων αποκατάστασης του Υπουργείου Υγείας για
φυσιοθεραπεία και θεραπεία.



Ενίσχυσε τον τομέα των βοηθητικών συσκευών (αναπηρικά αμαξίδια,
πατερίτσες κ.λπ.) παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στο Τατζικιστάν.

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Τατζικιστάν

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Άλλο (κοινωνική πρόνοια και κοινωνική υπηρεσία)

Σύνδεσμοι

https://www.usaid.gov/tajikistan/fact-sheets/disability-and-rehabilitationproject

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Πρόγραμμα συνηγορίας και ένταξης για άτομα με ειδικές ανάγκες (20192021)

Μικρή
Περιγραφή

Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να αυξήσει (και να υποστηρίξει)
την προστασία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία
της Τυνησίας, ενδυναμώνοντας και τις οικογένειές τους. Το «Assosication
for Cooperation and Transformation (ACT)» στοχεύει στο να δει άτομα με
αναπηρίες και τις οικογένειές τους να μιλούν, να αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα, να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να συνεργάζονται για
μια θετική αλλαγή στην κοινωνία. Ορισμένες δραστηριότητες
πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως η
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αυτο-υπεράσπιση, η ανάπτυξη
ενημερωτικού υλικού (π.χ. ταινίες) και η δημιουργία 3 ομάδων για να
βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να είναι ενεργά στην κοιωνία και να
εκτιμηθούν. Οι δραστηριότητες του προγράμματος υλοποιούνται σε
διαφορετικές περιοχές της χώρας, σε κοινότητες στο Νότο (π.χ. Gabes και
Tozeur) και στις βορειοδυτικές περιοχές της Τυνησίας (π.χ. Kef και
Jendouba).

Χώρα

Τυνησία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Άλλο (υπηρεσία)

Σύνδεσμοι

https://actdev.org/project/advocacy-and-inclusion-for-people-withdisabilities-project/
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Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Νόμος περί προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

Μικρή
Περιγραφή

Στοχεύει στην προστασία των νομικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων
των ατόμων με αναπηρία, στη διασφάλιση της ίσης ευκαιρίας για
συμμετοχή σε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανεξαρτησία και την
ανάπτυξή τους. Επιπλέον, απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν
τις ακόλουθες υπηρεσίες για να βοηθήσουν και να φροντίσουν τα άτομα
με αναπηρία στο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, τις ευκαιρίες
κοινωνικής συμμετοχής τους και να αποκτήσουν ανεξαρτησία μέσω
φροντίδας
στο
σπίτι,
ψυχολογικής
υποστήριξης,
στέγασης,
συμβουλευτικής για την υγεία, παιδικής μέριμνας, υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας.

Χώρα

Κίνα

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050046
(Αγγλικά)
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050046 (Κινέζικα)

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD)

Μικρή
Περιγραφή

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και
να διασφαλίσει την πλήρη και ισότιμη παροχή όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλα τα άτομα με
αναπηρίες, και να προωθήσει τον σεβασμό και την αξιοπρέπειά τους.
Στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν μακροχρόνιες
σωματικές, διανοητικές, ψυχικές ή αισθητηριακές διαταραχές και
συναντούν εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν την πλήρη και
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.

Χώρα

Ηνωμένα Έθνη

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-therights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext

Έγγραφο Έρευνας
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ΝΑΙ

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
Αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Νόμος Προσβασιμότητας του Καναδά

Μικρή
Περιγραφή

Ο σκοπός αυτού του νόμου είναι να ωφεληθούν όλα τα άτομα, ιδίως τα
άτομα με αναπηρία, μέσω της συνειδητοποίησης-ευαισθητοποίησης, στο
πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στη νομοθετική αρχή του
Κοινοβουλίου του Καναδά, για έναν Καναδά χωρίς εμπόδια, από την 1η
Ιανουαρίου 2040 ή και πιο πριν. Αναφέρεται στον εντοπισμό και την άρση
των εμποδίων και την πρόληψη νέων εμποδίων στους ακόλουθους τομείς:
την απασχόληση, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών, την επικοινωνία, την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων, τις μετακινήσεις.

Χώρα

Καναδά

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-0.6/page-1.html

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

Ένας οδηγός για τους νόμους για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/
Νόμος για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες (ADA)
Ο Νόμος για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες απαγορεύει τις διακρίσεις
λόγω αναπηρίας στην απασχόληση, την πολιτεία, την τοπική
αυτοδιοίκηση, τα δημόσια καταλύματα, τις εμπορικές εγκαταστάσεις, τις
μεταφορές και τηλεπικοινωνίες.

Μικρή
Περιγραφή

Για να προστατευθεί κάποιος από αυτόν τον νόμο, πρέπει να έχει κάποια
αναπηρία ή να έχει σχέση με άτομο με αναπηρία. Ένα άτομο με αναπηρία
ορίζεται από τον αμερικανικό νόμο ως άτομο που έχει σωματική ή νοητική
ανεπάρκεια, ένα άτομο που έχει ιστορικό μιας τέτοιας αναπηρίας. Ο νόμος
δεν αναφέρει συγκεκριμένα όλες τις περιπτώσεις που καλύπτονται.

Χώρα

Η.Π.Α

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.ada.gov/cguide.htm#anchor62335

Αριθμός Έρευνας
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Υποβλήθηκε

Ερευνητικός
Συνεργάτης

IU – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική και αισθητηριακή

Τίτλος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 2016

ΝΑΙ

Οι αρχές για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες είναι:
α) σεβασμός της αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας,
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνει τις δικές του επιλογές και
της ανεξαρτησίας των ατόμων αυτών
(β) να μη γίνεται διάκριση
Μικρή
Περιγραφή

(γ) πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία
(δ) σεβασμός στη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρία
ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας
ε) ισότητα ευκαιριών
(στ) προσβασιμότητα
ζ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
(η) σεβασμός των παιδιών με αναπηρίες

Χώρα

Ινδία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι
https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-49_1.pdf

SEYD
Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Εφαρμογή «Be My Eyes»
Το «Be My Eyes» δημιουργήθηκε για να βοηθήσει άτομα που είναι τυφλά ή
έχουν χαμηλή όραση. Η εφαρμογή αποτελείται από μια παγκόσμια κοινότητα
τυφλών ή ατόμων με προβλήματα όρασης και εθελοντών. Το «Be My Eyes»
χρησιμοποιεί τη δύναμη της τεχνολογίας και των ανθρώπινων σχέσεων για να
παρέχει βοήθεια σε άτομα με απώλεια όρασης. Μέσω μιας ζωντανής βίντεοκλήσης, οι εθελοντές βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης σε διάφορα
ζητήματα, όπως εάν τα φώτα είναι αναμμένα και η προετοιμασία φαγητού. Η
εφαρμογή είναι εντελώς δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές iOS
και Android.
Δανία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

SEYD – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Τίτλος

1

https://www.bemyeyes.com/

Αριθμός Έρευνας
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ΝΑΙ

Ερευνητικός
SEYD – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Εφαρμογή «KNFB Reader»
Αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, έναν σαρωτή και έναν πολύ μικρό υπολογιστή.
Η εφαρμογή μπορεί να σαρώσει έντυπα υλικά και να τα διαβάσει δυνατά. Χάρη στο
πεδίο προβολής και τον αυτόματο εντοπισμό σελίδας, παρέχει στους χρήστες
πρόσβαση σε όλους τους τύπους έντυπου κειμένου, όπως μηνύματα, συνταγές,
έντυπες σημειώσεις διαλέξεων. Η μοναδική εφαρμογή ανάλυσης εγγράφων που
ανιχνεύει λέξεις στην εικόνα και έχει πρόσβαση στο αλφάβητο Braille, μια εφαρμογή
που διαβάζει δυνατά τις λέξεις. Το «KNFB Reader» μπορεί να αναγνωρίσει και να
διαβάσει έντυπα υλικά σε διάφορες γλώσσες.
Βέλγιο

Γλώσσα

Τουρκικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά (Βελγίου), Ολλανδικά (Ολλανδίας),
Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Σουηδικά, Πολωνικά, Νορβηγικά, Ρωσικά,
Φινλανδικά, Βουλγαρικά, Τσεχικά, Εσθονικά, Ελληνικά και Ουκρανικά.

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή
https://apps.apple.com/tr/app/knfb-reader/id849732663?l=tr (Τουρκικά)

Σύνδεσμοι

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensotec.knfbreader&hl=tr&gl=US
(Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

ΝΑΙ

Smart watch
Τα Smart Watch είναι για άτομα με προβλήματα όρασης και το πρώτο στον
κόσμο δημιουργήθηκε στη Νότια Κορέα. Η «DOT», που ιδρύθηκε με την
οικονομική υποστήριξη της «SK Telekom», της μεγαλύτερης εταιρείας
τηλεπικοινωνιών της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε ότι το κύριο χαρακτηριστικό
του ρολογιού, το οποίο ανέπτυξε ως αποτέλεσμα της έρευνας ενός έτους, είναι
ότι μεταφέρει το μήνυμα και την ώρα στα άτομα με προβλήματα όρασης, μέσω
του αλφάβητου Braille. Το Smart Watch, που αναπτύχθηκε από την «DOT»,
συνδέεται με το τηλέφωνο. Υπάρχουν 30 κουκκίδες στην οθόνη του ρολογιού.
Αυτές ενημερώνουν τον χρήστη για τα μηνύματα και την ώρα. Μέχρι τώρα, η
τεχνολογία «TTS (Text to Speech)» χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα ρολόγια αυτά.
Ωστόσο, η αυτού του είδους τεχνολογία έκανε τους γύρω τους να ακούνε,
επειδή τα προσωπικά μηνύματα του ατόμου διαβάζονταν δυνατά, σε αντίθεση
με τα Smart Watch, όπου τα μηνύματα μπορούν να διαβαστούν σιωπηλά και οι
προσωπικές πληροφορίες του ατόμου μπορούν να προστατευτούν.
Νότια Κορέα

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι
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https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/gorme-engelliler-icin-akillisaat,7RWzJ1a4A0euvv5WdEtZEg/Drx37YbMf0apaaxO_WrXSQ (Τουρκικά)
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Εφαρμογή «BlindSquare»
Το «BlindSquare» είναι η πιο ευρέως γνωστή εφαρμογή GPS στον κόσμο που
αναπτύχθηκε για τυφλούς και άτομα με προβλήματα στην όραση. Σε σύγκριση
με άλλες εφαρμογές πλοήγησης, η εφαρμογή «BlindSquare» παρέχει λεπτομερή
αναφορά των σημείων που είστε ή σας ενδιαφέρουν να πάτε για ασφαλή,
αξιόπιστα ταξίδια. Ενεργοποιήστε την τοποθεσία σας. Αφού καθορίσει την
τοποθεσία σας, το «BlindSquare» συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το
περιβάλλον που βρίσκεστε στο «Foursquare» και στο «OpenStreetMap». Οι
αλγόριθμοι καθορίζουν ποιες πληροφορίες είναι πιο χρήσιμες για εσάς, όπως
καφετέριες, ταχυδρομεία ή βιβλιοθήκες. Ανακινήστε τη συσκευή σας για να
ακούσετε την τρέχουσα διεύθυνση και τις λεπτομέρειες σχετικά με την
πλησιέστερη διασταύρωση και τους χώρους γύρω σας. Το «BlindSquare» θα
παρακολουθεί τον προορισμό σας και θα ανακοινώνει συνεχώς την απόσταση
και την κατεύθυνσή σας. Το «BlindSquare» είναι διαθέσιμο σε πολλές
διαφορετικές γλώσσες για να ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με την
τοποθεσία σας, ακόμη και όταν η συσκευή σας είναι κλειστή.
Ινδία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε
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https://www.blindsquare.com/contact/
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Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Εφαρμογή «P3 Mobile»
Το P3 Mobile είναι μια εφαρμογή «VRS (Video Relay Service)» που διευκολύνει
τους κωφούς και τα άτομα με προβλήματα ακοής να πραγματοποιούν και να
λαμβάνουν κλήσεις οπουδήποτε χρησιμοποιώντας Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας. Το «P3 Mobile» σας δίνει τη δυνατότητα προσθήκης
φωτογραφιών στις επαφές. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στη λειτουργία
αναζήτησης αριθμών, για να σας βοηθήσει να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και
να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις τοποθεσιών χωρίς να χρειάζεται να
αποχωρήσετε από την εφαρμογή. Ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή, μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν σας καλούν. Τώρα
μπορείτε απλά να κάνετε εναλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ισπανικών για να
αλλάξετε τη γλώσσα της εφαρμογής.
Η.Π.Α

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.purple.purplevrs&hl=tr&gl=US
(Τουρκικά)
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Ηχητική βιβλιοθήκη
Είναι μια Βιβλιοθήκη που χρησιμεύει για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες με
αναπηρία επωφελούνται από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις έχουν γίνει για τους χρήστες με
αναπηρία, ώστε να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη άνετα και παράγονται έργα
που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών με προβλήματα όρασης και
χρειάζονται προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Υπάρχει ένας εκτυπωτής Braille και
ένας υπολογιστής με οθόνη Braille, έτσι ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης
να έχουν πρόσβαση στις σημειώσεις και τα έγγραφα. Εκτός από ηχητικά βιβλία,
τα βιβλία της βιβλιοθήκης σαρώνονται και μεταφέρονται σε ψηφιακά μέσα και
γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να παρουσιάζονται στους χρήστες.
Ηχητικά βιβλία, ειδικά προσαρμοσμένα βιβλία και άλλα έγγραφα που
δημιουργούνται στη βιβλιοθήκη μπορούν να δανειστούν μόνο οι χρήστες με
προβλήματα όρασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών
δικαιωμάτων.
Ιαπωνία
Ιαπωνικά, Αγγλικά
Ηχητικό αρχείο, ιστοσελίδα
https://iss.ndl.go.jp (Ιαπωνικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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ΝΑΙ

«Click with your eyes»
Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε από τη Microsoft και επιτρέπει στα άτομα με
ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο οθόνης με τα
μάτια τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να
δώσουν εντολές με τα μάτια τους και να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με
άλλα άτομα πληκτρολογώντας. Το σύστημα λειτουργεί ανιχνεύοντας τις κινήσεις
των ατόμων στα μάτια.
Η.Π.Α

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
Αρχείου

Έγγραφο, βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=99J2BGro52E

Σύνδεσμοι

https://support.microsoft.com/en-us/windows/eye-control-basics-in-windows10-97d68837-b993-8462-1f9d-3c957117b1cf

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Tools and Resources

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

«We Walk Smart Walking Stick»
Σε συνεργασία με τους Χάρτες Google και την εφαρμογή «Alexa», το «We Walk
Smart Walking Stick» προσφέρει πολλές τεχνολογικές καινοτομίες. Έχει
μπαταρία, η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί από τη θύρα USB, αισθητήρα που
ανιχνεύει εμπόδια, δονητικούς κινητήρες προειδοποίησης, touchpad και
σύνδεση Bluetooth, που επιτρέπουν στα άτομα με προβλήματα όρασης να
χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Όταν
είναι συνδεδεμένο με κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth, το «WeWALK»
επιτρέπει στο ένα χέρι να παραμείνει εντελώς αδρανές. Με αυτόν τον τρόπο,
ελαχιστοποιεί τα προβλήματα ισορροπίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
προβλήματα όρασης όταν φτάνουν στις δημόσιες συγκοινωνίες, περπατούν σε
έναν πολυσύχναστο δρόμο ή σε μια σκάλα. Η εφαρμογή «Wheelmap» βοηθά και
ενημερώνει τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων εάν οι χώροι που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι κατάλληλοι για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Χάρη στον χάρτη, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων μπορούν να μάθουν αν ο
προορισμός τους είναι κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες ή όχι. Για
παράδειγμα, σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες και κινηματογράφους, η
εφαρμογή μπορεί να ενημερώσει εάν υπάρχουν ανελκυστήρες, ράμπες για
ειδικές ανάγκες, τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες και πάρκο για άτομα
με ειδικές ανάγκες.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Website, Video
https://wewalk.io/tr/ (Τουρκικά)

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ
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https://www.youtube.com/watch?v=_J2ElxL7Stw (Τουρκικά)
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ΝΑΙ

Εφαρμογή «Facing Emotions»
Η παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας «HUAWEI», επωφελείται από τη τεχνητή
νοημοσύνη και αναπτύσσει προϊόντα που διευκολύνουν τη ζωή των ατόμων με
αναπηρίες. Η εφαρμογή "Facing Emotions" της εταιρείας επιτρέπει στα άτομα με
προβλήματα όρασης να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα στα πρόσωπα των
ατόμων με τα οποία μιλούν. Η εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί την κάμερα του
τηλεφώνου και την τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέψει τα ανθρώπινα
συναισθήματα σε φωνή, στοχεύει στο να επιτρέψει στα άτομα με προβλήματα
όρασης να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία. Η εφαρμογή, η οποία
χρησιμοποιείται μέσω της πίσω κάμερας, αναλύει τις εκφράσεις και τα
συναισθήματα του προσώπου και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια γλώσσα
προγραμματισμού που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη για να τα
μετατρέψει σε ήχο. Η εφαρμογή σαρώνει το πρόσωπο του ατόμου με το οποίο
μιλάει το άτομο με προβλήματα όρασης και προσδιορίζει τα στοιχεία του
προσώπου, όπως μάτια, μύτη, φρύδια και στόμα.
Κίνα

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε
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https://play.google.com/store/apps/details?id=facing.emotions&hl=tr&gl=US
(Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας

10

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
SEYD – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Τίτλος

Εφαρμογή «Supersense»
Το «Supersense» είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά τους χρήστες
με προβλήματα όρασης να διαβάζουν, να βρίσκουν αντικείμενα και να εξερευνούν
μέρη. Βοηθά στο να γίνει ο κόσμος πιο προσβάσιμος σε κοινότητες με προβλήματα
όρασης και σε άτομα με προβλήματα όρασης.
Το «Supersense» χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο για τον εντοπισμό
πραγμάτων, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων για τυφλούς και άτομα με
προβλήματα όρασης. Οι χρήστες μπορούν να:

Μικρή
Εφαρμογή

- διαβάσουν γρήγορα κείμενα, έγγραφα και χειρόγραφα χρησιμοποιώντας το
αυτόματο σύστημα καθοδήγησης της κάμερας
- σαρώσουν το περιβάλλον με την κάμερα για να βρουν συγκεκριμένα αντικείμενα,
όπως καρέκλες, πόρτες ή άτομα
- εξερευνήσουν νέα και άγνωστα περιβάλλοντα
- διαβάσουν κείμενο σε φωτογραφίες και σε άλλες εφαρμογές. Πολλές λειτουργίες
λειτουργούν χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες.

Χώρα

Η.Π.Α

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediate.supersense&hl=tr&gl=US
(Τουρκικά)
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Τίτλος

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας
1-Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (ΕΣΑΑ)
Το ΕΣΑΑ αφορά όλα τα άτομα με αναπηρία ανεξάρτητα από το αν το
χρειάζονται ή όχι. Αυτό το πρόγραμμα προβλέπει πολιτικές και
προγράμματα για την προώθηση της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία στις υπηρεσίες. Στόχος του είναι να βελτιώσει τις δυνατότητες
των ατόμων με αναπηρία.

Μικρή
Περιγραφή

2- Δικαιοσύνη και ασφάλεια
Στόχος του είναι να αυξήσουν την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία ή να
μην εκθεθούν άλλοι σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Στη δικαιοσύνη,
εφαρμόζεται ο νόμος «απαγόρευση των διακρίσεων των ατόμων με
αναπηρία» (στο χώρο εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση, σε
εγκαταστάσεις, τη στέγαση, τον αθλητισμό)

Χώρα

Αυστραλία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://www.aihw.gov.au/reports/disability/people-with-disability-inaustralia/contents/income-and-finance/income-support (Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

2

Υποβλήθηκε

SEADDER – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις
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αναπηρίας
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Τίτλος

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Παρέμβαση στην πρώιμη εκπαίδευση για τους κωφούς μαθητές
Στον Καναδά η πρώιμη εκπαίδευση θεωρείται πως είναι απαραίτητη για
κωφούς μαθητές. Υπάρχουν κανονισμοί για την ένταξη των κωφών στο
σχολείο ή για μαθητές που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας, καθώς
χρησιμοποιούνται τεχνολογικές συσκευές όπως συστήματα FM.

Μικρή
Περιγραφή

Στον Καναδά ορισμένα προγράμματα κρατικών σχολείων υιοθέτησαν τη
δίγλωσση / διπολιτισμική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Μια δίγλωσση /
διπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση για κωφούς μαθητές που
χρησιμοποιεί την αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL) και τα αγγλικά ως
γλώσσες στην τάξη.

Χώρα

Καναδά

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

- About AEBC | Alliance for Equality of Blind Canadians (Αγγλικά)
- Does Canada use the American sign language? - Quora (Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
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Τύπος
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Σωματική, οργανική, αισθητηριακή

Τίτλος

Σχέδιο δράσης για την αναπηρία
Η Νέα Ζηλανδία στοχεύει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που θα
είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία με το «Σχέδιο δράσης για την
αναπηρία 2019-2023».

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν σχέδια δράσης για τη βελτίωση του
προγράμματος σπουδών των ατόμων με αναπηρία, να παρακολουθήσουν
και να αξιολογήσουν τη διαδικασία των μαθημάτων, να αναθεωρήσουν για
την επαγγελματική εκπαίδευση και να υποστηρίξουν την μάθηση.
Νέα Ζηλανδία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

- Disability Action Plan 2019-2023 - Office for Disability Issues
(odi.govt.nz) (Αγγλικά)
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Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Νόμος για την ενθάρρυνση της ένταξης στην εργασιακή απασχόληση
Τα δικαιώματα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία προστατεύονται
από τον «Νόμο για την ενθάρρυνση της ένταξης στην εργασιακή
απασχόληση». Τόσο η κεντρική όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
υπεύθυνες για την εργασιακή απασχόληση και την επαγγελματική
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
Υπάρχει δωρεάν δημόσια συγκοινωνία, επαγγελματική εκπαίδευση,
προσωπική φροντίδα, νοσηλευτική περίθαλψη και υπηρεσίες
αποκατάστασης για άτομα με αναπηρία. Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον
ιδιωτικό τομέα για να λάβει εκπτώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες στο
Διαδίκτυο, σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και σε αεροπορικά εισιτήρια.
Νότια Κορέα

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ / ΟΧΙ

- Korea Organization For Deafblind People (Αγγλικά)
- People With Disabilities - South-korea - Angloinfo (Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

5

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ / ΟΧΙ

SEADDER – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική

Τίτλος

Ταϊβάν
Ο σιδηρόδρομος και τα δημόσια λεωφορεία είναι κατάλληλα για πρόσβαση
από ΑΜΕΑ, καθώς διαθέτουν αναπηρική πολυθρόνα με ζώνη ασφαλείας.

Μικρή
Περιγραφή

Τα περισσότερα φανάρια είναι εξοπλισμένα με φωνητικά σήματα για
άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να περνούν τους δρόμους με
ασφάλεια. Τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να πηγαίνουν σε
ανοιχτούς δημόσιους χώρους χωρίς χρέωση με τους σκύλους-οδηγούς. Οι
εργοδότες δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις και τιμωρούνται νομικά όταν
αρνούνται να εργαστούν ΑΜΕΑ στην επιχείρησή τους ή όταν τους
απολύουν.
Σύμφωνα με το νόμο, μια εταιρεία με περισσότερους από 67 υπαλλήλους
πρέπει να έχει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα άτομο με αναπηρία. Για τις
μεγαλύτερες εταιρείες τουλάχιστον το 1% του εργατικού δυναμικού πρέπει
να είναι εργαζόμενοι με αναπηρία.

Χώρα

Ταϊβάν

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αναπηρίας

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

https://www.angloinfo.com/how-to/taiwan/healthcare/people-withdisabilities (Αγγλικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

6

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ / ΟΧΙ

SEADDER – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, αισθητηριακή

Τίτλος

Σχέδιο δράσης για την αναπηρία
Η Νέα Ζηλανδία στοχεύει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που θα
είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία με το «Σχέδιο δράσης για την
αναπηρία 2019-2023».

Μικρή
Περιγραφή

Χώρα

Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν σχέδια δράσης για τη βελτίωση του
προγράμματος σπουδών των ατόμων με αναπηρία, να παρακολουθήσουν
και να αξιολογήσουν τη διαδικασία των μαθημάτων, να αναθεωρήσουν για
την επαγγελματική εκπαίδευση και να υποστηρίξουν την μάθηση.
Νέα Ζηλανδία

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα

Σύνδεσμοι

- Disability Action Plan 2019-2023 - Office for Disability Issues
(odi.govt.nz) (Αγγλικά)

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
IU
Αριθμός Έρευνας

01

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
IU – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Εφαρμογή «enGrehber» (οδηγός αναπηρίας)
Αυτό είναι ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ενημερώνει
και να κάνει τη ζωή πιο εύκολη εκτελώντας ενέργειες για λογαριασμό του
χρήστη. Οι απαντήσεις κοινών ερωτήσεων όπως "Σε ποιο σχολείο μπορώ να
πάω;", "Πώς μπορώ να ξεκινήσω το σχολείο;", "Πού μπορώ να βρω βιβλία;",
"Πού πρέπει να υποβάλω αίτηση για εργασία;" δεν είναι ευρέως γνωστές σε
άτομα με ειδικές ανάγκες. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε όλα τα είδη πληροφοριών που ενδέχεται να
σχετίζονται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες - και με πολύ απλό και φιλικό
προς τον χρήστη τρόπο. Στο άμεσο μέλλον, θα πραγματοποιηθούν διάφορες
ενέργειες, όπως ραντεβού στο νοσοκομείο ή η αγορά εισιτηρίων μέσω της
εφαρμογής. Το «enGrehber» μπορεί να ληφθεί στο κινητό από το Play Store
και το App Store δωρεάν.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αναπηρίας

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

http://www.beyazay.org.tr/projelerimiz/engrehber/

Αριθμός Έρευνας

02

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
IU – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Προσβάσιμος τουρισμός, Κωνσταντινούπολη χωρίς εμπόδια
Το πρόγραμμα «Προσβάσιμος τουρισμός, Κωνσταντινούπολη χωρίς
εμπόδια» υποστηρίζεται από τον Μητροπολιτικό Δήμο της
Κωνσταντινούπολης και τον Οργανισμό Ανάπτυξης της Κωνσταντινούπολης.
Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να επιτρέψει στα άτομα με ειδικές
ανάγκες να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην
πρόσβασή τους στα μουσεία και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το
περιεχόμενο των μουσείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό
Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, το Παλάτι Τοπ Καπί, το Μουσείο
Ψηφιδωτών του Μεγάλου Παλατιού, το Μινιατούρκ, το Μουσείο της Αγίας
Σοφίας και το Πανόραμα 1453.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αναπηρίας

Άλλο (υπηρεσία)

Σύνδεσμοι

https://erisilebilir.istanbul/sayfalar/calismalar/accessible-tourismunimpeded-istanbul

Αριθμός Έρευνας

03

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
IU – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Προγράμματα

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Πρόγραμμα «Barrier-free Club»
Η «Turkish Red Crescent», η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση της
Τουρκίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη ζωή γενικότερα, και υπό ίσες
συνθήκες, ξεκίνησε το πρόγραμμα "Barrier-Free Club". Το πρόγραμμα
στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες συμμετέχουν στις
διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού ως εθελοντές και έχουν ενεργό
ρόλο στον οργανισμό αυτόν στην Τουρκία. Επιπλέον, θα οργανώσει
εκπαιδευτικές συνεδρίες ευαισθητοποίησης για την αναπηρία σε δημοτικά,
γυμνάσια και λύκεια σε πόλεις και επαρχίες.

Χώρα

Τουρκία

γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Άλλο (υπηρεσία)

Σύνδεσμοι

https://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberArsiviDetay/5647

Αριθμός Έρευνας

04

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
IU - ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Οδηγός πληροφοριών για άτομα με ειδικές ανάγκες
Αυτός ο οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται σε σχέση με την υγεία, την εκπαίδευση, την προσβασιμότητα, την
κινητικότητα, την απασχόληση, την υποστήριξη, την κοινωνική βοήθεια και τις κοινωνικές
υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία στην Τουρκία. Εκτός από αυτούς τους τομείς, ο
οδηγός που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αναπήρων και Ηλικιωμένων
περιλαμβάνει πληροφορίες για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία σε πληροφορίες σχετικά με όλα τα
δικαιώματα και τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/70612/engelliler_icin_bilgilendirme_rehberi.pdf

Αριθμός Έρευνας

05

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
IU – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Category
Τύπος
αναπηρίας
Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Έγγραφα Πολιτικής
Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή
Νόμος αριθ. 5378 για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Ο νόμος αριθ. 5378 για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τέθηκε σε ισχύ το 2005.
Ο σκοπός αυτού του νόμου είναι να επιλύσει τα προβλήματα των ατόμων με
αναπηρία όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση, την αποκατάσταση, την
απασχόληση, τη φροντίδα και την κοινωνική ασφάλιση, να διασφαλίσει τη
συμμετοχή τους στην κοινωνία λαμβάνοντας μέτρα για την περαιτέρω
ενίσχυσή τους σε όλες τις πτυχές, να εξαλείψει τα εμπόδια και να προβεί
στις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συντονισμό αυτών των υπηρεσιών.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αναπηρίας

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378-20130425.pdf

Αριθμός Έρευνας

06

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

Ερευνητικός
IU - ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Κατηγορία

Έγγραφα Πολιτικής

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Κανονισμός για την εκτίμηση της αναπηρίας για ενήλικες
Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να υποβάλετε την «Έκθεση του
Συμβουλίου Υγείας για Αναπηρίες Ενηλίκων», ώστε: να καθορίσει τις
διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με τον προσδιορισμό των
εξουσιοδοτημένων ιδρυμάτων υγείας και οργανισμών που μπορούν να
υποβάλουν την έκθεση, να αναπτύξει μια κοινή πρακτική όσον αφορά τα
άτομα με ειδικές ανάγκες σε τομείς όπου απαιτούνται αξιολογήσεις,
ταξινομήσεις και ορισμοί και να διασφαλιστεί η ευρεία χρήση διεθνών
ταξινομήσεων και κριτηρίων.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/149331

SEYD
Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ

Εφαρμογή «Turkcell: My Dream Partner»
Το «Dream Partner» είναι μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά iOS και Android για
όλους τους χειριστές που διευκολύνει την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα
όρασης σε πληροφορίες και στη τεχνολογία, στον κινηματογράφο, σε ειδήσεις
και υπηρεσίες. Χάρη στην τεχνολογία αναγνώρισης φωνής, μπορείτε να
παρακολουθείτε ταινίες σε θέατρα με οπτικές λεπτομέρειες! Είναι η εφαρμογή
με την πιο αναλυτική ηχητική περιγραφή στον κόσμο με 175 ταινίες μέχρι
στιγμής! Η εφαρμογή «My Dream Partner» υλοποιείται σε συνεργασία με την
«Turkcell» και την «YGA». Ωστόσο, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους
χρήστες με προβλήματα όρασης.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

SEYD – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Τίτλος

1

http://www.hayalortagim.com/ (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ

Εφαρμογή «Turk Telekom: Voice Steps»
Η «Turk Telekom» έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα "Voice Steps" προκειμένου να
επιτρέψει σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής να κινηθούν χωρίς
βοήθεια σε περίπλοκες δομές, όπως εμπορικά κέντρα, πανεπιστημιούπολη και
αεροδρόμια. Με το πρόγραμμα αυτό, οι πολίτες με αναπηρία υποστηρίχθηκαν
για να συμμετάσχουν περισσότερο στην κοινωνική ζωή. Ενώ η εφαρμογή «Audio
Steps» ξεκίνησε το 2014 για την παροχή υπηρεσιών φωνητικής καθοδήγησης
μόνο σε άτομα με προβλήματα όρασης μέσω των τηλεφώνων τους, το 2017
διατέθηκε επίσης για άτομα με προβλήματα ακοής με απλά εικονίδια. Η
εφαρμογή «Voice Step» εξυπηρετεί όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον
χειριστή. Λειτουργεί απαντώντας σε δύο βασικές ερωτήσεις: «Πού είμαι τώρα, τι
υπάρχει γύρω μου;» και «Πώς μπορώ να πάω εδώ;».

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Εφαρμογή

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

SEYD – ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Τίτλος

2

http://www.turkiyeyedeger.com.tr/sesli-adimlar/ (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Αισθητηριακή

Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ

Ηχητική βιβλιοθήκη
Είναι μια Βιβλιοθήκη που χρησιμεύει για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες με
αναπηρία επωφελούνται από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις έχουν γίνει για τους χρήστες με
αναπηρία, ώστε να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη άνετα και παράγονται έργα
που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών με προβλήματα όρασης και
χρειάζονται προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Υπάρχει ένας εκτυπωτής Braille και
ένας υπολογιστής με οθόνη Braille, έτσι ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης
να έχουν πρόσβαση στις σημειώσεις και τα έγγραφα. Εκτός από ηχητικά βιβλία,
τα βιβλία της βιβλιοθήκης σαρώνονται και μεταφέρονται σε ψηφιακά μέσα και
γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να παρουσιάζονται στους χρήστες.
Ηχητικά βιβλία, ειδικά προσαρμοσμένα βιβλία και άλλα έγγραφα που
δημιουργούνται στη βιβλιοθήκη μπορούν να δανειστούν μόνο οι χρήστες με
προβλήματα όρασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών
δικαιωμάτων.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Ηχητικό

Σύνδεσμοι

Υποβλήθηκε

SEYD - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Τίτλος

3

https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/erisilebilirlik (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

4

Υποβλήθηκε

SEYD - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, ψυχική, οργανική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Κέντρα Αποκατάστασης
Τα επίσημα και ιδιωτικά κέντρα περίθαλψης, οι υπηρεσίες φροντίδας και τα
κέντρα ημέρας παρέχουν βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν
ανάγκη από φροντίδα. Επιπλέον, οι υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι είναι
διαθέσιμες στις διευθύνσεις κατοικίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες που
χρειάζονται φροντίδα. Είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση για να
επωφεληθείτε από επίσημα και οικιακά κέντρα ημερήσιας φροντίδας που
εξυπηρετούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι διαδικασίες διεξάγονται στα
πλαίσια του κανονισμού για τα κέντρα και τις υπηρεσίες αποκατάστασης για
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://ailevecalisma.gov.tr/ (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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αναπηρίας
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Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

«Disabled Hope Homes»
Ονομάζουμε τη νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης "The House of Hope", το οποίο
στοχεύει στη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία
στην κοινωνία, παρέχοντας φροντίδα στα άτομα με ειδικές ανάγκες που δε
βρίσκονται στα Κέντρα Φροντίδας και Αποκατάστασης.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://ailevecalisma.gov.tr/ (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
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Κατηγορία

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας
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Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Κέντρα Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Ιδρύθηκε για να παρέχει 24/7 υπηρεσίες στους ασθενείς μας άνω των 18 ετών,
άνδρες και γυναίκες, που είναι διανοητικά και σωματικά άτομα με αναπηρία και
σε ασθενείς που δεν μπορούν να εκτελέσουν δραστηριότητες λόγω ασθενειών,
όπως η άνοια και το Πάρκινσον. Η φροντίδα των πολιτών με αναπηρία είναι μια
υπηρεσία που αναλαμβάνεται από το κράτος σύμφωνα με την αρχή του
κοινωνικού κράτους. Στα επίσημα και ιδιωτικά κέντρα περίθαλψης, παρέχεται
νοσηλεία σε άτομα με αναπηρία που χρειάζονται περίθαλψη. Επιπλέον, οι
υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις κατοικίας των
ατόμων με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται φροντίδα.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ

https://ailevecalisma.gov.tr/ (Τουρκικά)
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αναπηρίας
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Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

ΝΑΙ

Προνόμια και Δικαιώματα Αναπηρίας
Οι οικονομικές ευκαιρίες που παρέχονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν
να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: Σύνταξη αναπηρίας (2022), σύνταξη
αναγκών, τέλη φροντίδας στο σπίτι: σύνταξη οικιακής φροντίδας. Φορολογικές
μειώσεις και απαλλαγές για άτομα με ειδικές ανάγκες: Μείωση στο φόρο
εισοδήματος, εκπτώσεις που παρέχονται από δημόσιους οργανισμούς για άτομα
με ειδικές ανάγκες, εκπτώσεις και δικαιώματα που παρέχονται από ιδιωτικές
εταιρείες για άτομα με ειδικές ανάγκες, εκπτώσεις από εταιρείες
τηλεπικοινωνιών, δικαιώματα σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες, δικαιώματα σχετικά με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
ανάγκες.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο
www.mevzuat.gov.tr (Τουρκικά)

Σύνδεσμοι
www.sosyalyardimlar.net (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης

Εργαλεία και Πόροι

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική

Μικρή
Περιγραφή

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ

SEYD - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Τίτλος
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Εκπαίδευση προγραμματισμού υπολογιστών για άτομα με ειδικές ανάγκες
Ο οργανισμός “Cankaya Municipality of Physically Disabled”, σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο και την Τουρκική Ένωση Επιχειρήσεων, πραγματοποίησε το
"Πρόγραμμα κατάρτισης στον προγραμματισμό υπολογιστών για άτομα με
σωματική αναπηρία". Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενσωματώσει
τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, να τα φέρει σε ένα επίπεδο που θα
συμβάλουν στην οικονομία και θα έχουν διασφαλίσει ένα επάγγελμα που
μπορούν να κάνουν.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
Αναπηρίας

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797180 (Τουρκικά)
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SEADDER - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Ορθές Πρακτικές

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, αισθητηριακή

Τίτλος

Υποβλήθηκε

Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
1- Βραβεία προσβασιμότητας
«Προσβασιμότητα»: «η ασφαλής και ανεξάρτητη πρόσβαση και
χρήση κτιρίων, ανοιχτών χώρων, υπηρεσιών μετακίνησης και
επικοινωνίας από άτομα με αναπηρία».
2- Το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
άρχισε να παρέχει διερμηνέα τουρκικής γλώσσας για να παρέχει
υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα ακοής

Μικρή
εφαρμογή

3- Απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω του «İŞKUR»
Οι πολίτες που πιστοποιούν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 40%
αναπηρίας, ανάλογα με την αναπηρία τους, μπορούν να εγγραφούν
στο «İŞKUR» ως ανάπηροι.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εγγεγραμμένα στο «İŞKUR»
αποκτούν δουλειά και κατευθύνονται σε μαθήματα ή προγράμματα
κατάρτισης κατά την εργασία τους για να ενισχύσουν τα
επαγγελματικά τους προσόντα.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα, άλλο
www.aile.gov.tr (Τουρκικά)

Σύνδεσμοι

www.iskur.gov.tr (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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SEADDER - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορία

Ορθές Πρακτικές

Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας

32 μαθήματα για άτομα με προβλήματα όρασης σε 8 προγράμματα
κατάρτισης σε ιδρύματα μη τυπικής εκπαίδευσης. 211 μαθήματα για άτομα
με προβλήματα ακοής. Για άτομα με σωματικές αναπηρίες, διατίθενται 69
ενότητες μαθημάτων.
Υπάρχουν 6 μαθήματα εκπαίδευσης για τις οικογένειες ατόμων με ειδικές
ανάγκες και 2 ενότητες για τις οικογένειες ατόμων με προβλήματα όρασης.
Υπάρχουν 2 ενότητες για τη διδασκαλία του αλφαβήτου «Braille» και 2
ενότητες για τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας.
Εκτός από αυτά, εάν η δομή του ιδρύματος μη τυπικής εκπαίδευσης είναι
κατάλληλη, εάν οι εκπαιδευτικοί είναι εξοπλισμένοι για να εκπαιδεύσουν
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ., τα άτομα με αναπηρία μπορούν να
παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα θέλουν, εκτός από τα
προγράμματα που περιλαμβάνουν πολύ επικίνδυνα επαγγέλματα, όπως
ορίζονται στο Νόμο.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα, άλλο

Σύνδεσμοι

ΝΑΙ / ΟΧΙ

www.meb.gov.tr (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
Ερευνητικός
Συνεργάτης
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Αισθητηριακή

Τίτλος
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Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Υπηρεσία Ηχητικής Βιβλιοθήκης:
Προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ατόμων
με προβλήματα όρασης, ιδρύθηκαν «Τμήματα Ηχητικής Βιβλιοθήκης » σε
13 δημόσιες βιβλιοθήκες από το Υπουργείο.
Μικρή
Περιγραφή

Τα βιβλία που εκτυπώνονται με αλφάβητο Braille αγοράζονται από το
Υπουργείο, σύμφωνα με τα αιτήματα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
αναγνωστών, και προσφέρονται στους χρήστες. Επιπλέον, ηχητικά βιβλία
παρέχονται σε άτομα με προβλήματα όρασης μέσω της ιστοσελίδας.
Υπάρχει εφαρμογή που επιτρέπει στα μέλη της Εθνικής Ηχητικής
Βιβλιοθήκης να ακούνε τα ακουστικά βιβλία στα τηλέφωνά χωρίς εμπόδια.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Ηχητικό

Σύνδεσμοι

http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/ (Τουρκικά)

Αριθμός Έρευνας
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Ερευνητικός
SEADDER – ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργάτης
Διαλέξτε μόνο ένα:
Κατηγορία

Τύπος
αναπηρίας
Τίτλος

Μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις
Διαλέξτε τουλάχιστον ένα:
Σωματική, οργανική και αισθητηριακή

Οι διεθνείς στρατηγικές προέρχονται από παραλλαγές του παραδείγματος
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι διεθνείς δηλώσεις και συμφωνίες που
παρέχουν στις κυβερνήσεις ευθύνες σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, έχουν γίνει το
κύριο θέμα συζήτησης.

Μικρή
Περιγραφή

1- Δήλωση για τα δικαιώματα των ψυχικά αναπήρων (1971),
2- Δήλωση για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (1975)
3- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (ΟΗΕ, 20 Νοεμβρίου
1989)
4- Κανονισμός για τις ίσες ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες (20 Δεκεμβρίου
1993)
5- Δήλωση Σαλαμάνκα (7-10 Ιουνίου 1994)
6-Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2006),
7-Παγκόσμια Συμφωνία για την αναπηρία (ΠΟΥ, 2011)

Χώρα

ΤΟΥΡΚΙΑ

Γλώσσα

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τύπος
αρχείου

Ιστοσελίδα, έγγραφο



https://slideplayer.biz.tr/slide/12909225/?fbclid=IwAR2Gj7pNYeX5rvjNZeY
ET44389SwZ3kRqGfBBFRNQK3VSq2K3LX7gymAuko#.YCmQiUgSTTc
(Τουρκικά)



https://dergipark.org.tr/tr/pub/tihek/issue/48797/621058 (Τουρκικά)

Σύνδεσμοι
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5

Υποβλήθηκε

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Ερευνητικός SEADDER - ΤΟΥΡΚΙΑ
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Τύπος
αναπηρίας

Σωματική, οργανική, ψυχική, αισθητηριακή

Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Εναλλακτικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην Ειδική Αγωγή (Η
προσέγγιση «Montessori»)
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων για την εκπαίδευση και τη
θεραπεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μία
από αυτές τις προσεγγίσεις είναι η μέθοδος «Montessori». Η μέθοδος
«Montessori» τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι μια φυσική διαδικασία και
πιστεύει ότι το παιδί συμπεριφέρεται με βάση τη δική του εσωτερική
φωνή και έτσι αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο και τη μάθηση. Ψυχικά
ανάπηρα και αυτιστικά παιδιά και άλλα παιδιά με αναπτυξιακές
διαταραχές μπορούν και συνυπάρχουν στο ίδιο περιβάλλον με τους
συνομηλίκους τους, σε σχολεία ειδικής αγωγής που ασκούν τη μέθοδο
«Montessori». Επιπλέον, η μέθοδος «Montessori» παρέχει στο παιδί τη
δυνατότητα να βρει τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο μάθησης για το
ίδιο.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου
Σύνδεσμοι

Έγγραφο
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/799602 (Τουρκικά)
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αναπηρίας

Αισθητηριακή

Τίτλος

Short
Description

Εννοιολογικά και πρακτικά ζητήματα
Σε αυτή τη μελέτη, πρώτον, ελήφθησαν υπόψη οι σημαντικές
θεωρητικές εξηγήσεις σχετικά με την επίδραση ενός μέλους με
αναπηρία στο οικογενειακό περιβάλλον. Δεύτερον, η εξελικτική
διαδικασία του όρου «γονική εκπαίδευση» εξετάζεται σε σχέση με την
παραδοσιακή εκπαίδευση γονέων για τις θετικές και αρνητικές
πλευρές και των δύο προσεγγίσεων. Τρίτον, προσπαθεί να
προσδιοριστεί η τρέχουσα θέση της «γονικής εκπαίδευσης». Τέλος,
συζητείται η ιδέα της έγκαιρης παρέμβασης με επίκεντρο την
οικογένεια.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1515/18466 (Τουρκικά)
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Η Ακουστική / Προφορική προσέγγιση
Αυτή η μελέτη διερεύνησε τις γραπτές δεξιότητες έκφρασης σαράντα
μαθητών με προβλήματα ακοής 4ου, 5ου, 6ου, 7ου και 8ου βαθμού, που
εκπαιδεύτηκαν με την ακουστική / προφορική προσέγγιση στο Κέντρο
Έρευνας και Εκπαίδευσης για Παιδιά με Διαταραχή Ακοής. Η αξιολόγηση
βασίστηκε και στην ηλικία και τη διάρκεια χρήσης των ακουστικών. Τα
ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι μαθητές έφτασαν σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο
επίτευξης σε όλους τους τύπους γραπτής έκφρασης. Για την βαθμολογία η
ηλικία προέβλεπε το 40 τοις εκατό της γραπτής έκφρασης, ενώ η διάρκεια
της χρήσης ακουστικών ένα επιπλέον 35%.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο
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https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87641 (Τουρκικά)
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Τίτλος

Μικρή
Περιγραφή

Ποιοτική έρευνα (ημιδομημένες συνεντεύξεις)
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες με
σωματική, οργανική και αισθησιακή αναπηρία (άτομα με αναπηρία,
μέλη της οικογένειάς τους, διευθυντές μη κυβερνητικών οργανώσεων,
ειδικοί κ.λπ.). Με αυτές τις συνεντεύξεις, προσδιορίστηκαν:
• Ανάγκες (κοινωνικές, φυσιολογικές, σωματικές κ.λπ.) ατόμων με
αναπηρία και των οικογενειών τους,
• Υπηρεσίες για τις ανάγκες τους (προγράμματα, οργανώσεις),
• Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Χώρα

Τουρκία

Γλώσσα

Τουρκικά

Τύπος
αρχείου

Έγγραφο

Σύνδεσμοι

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22641/241877 (Τουρκικά)

