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DS LEISURE
Down Sendromlu  

bireyler  için 
bütünleştirme odaklı 

serbest zaman 
ça lışmaları yapmayı 

h edeflemektedir.



DS LEISURE yenilikçi bir eğitim programı 

uygulayarak bütünleştirme odaklı serbest

zaman çalışmaları aracılığıyla, Down 

sendromlu insanların hayat kalitesinin

iyileştirilmesini hedefliyor. 

Program Down sendromlu bireylerin, 

ailelerinin, eğlence sektörü çalışanlarının, 

bakım hizmeti verenlerin ve gönüllülerin 

yeterliliklerini (tutumlarını, yeteneklerini, 

bilgilerini) arttırma hedefiyle başlatıldı.

HEDEFLER
❖ Hayat kalitesinin iyileştirilmesi 

için Bütünleşme Odaklı Serbest 
Zaman Çalışmalarının önemi ile 
ilgili toplumda farkındalık ve 
motivasyon yaratmak.

❖ Evrensel bir refah seviyesi ve 
yaşam kalitesi anlayışıyla Down 
sendromlu bireylerin serbest 
zamanlarını değerlendirme ile 
ilgili kendi kararlarını 
alabilmeleri konusunda 
bağımsızlıklarını attırmak.

❖ Bütünleşme odaklı serbest 
zaman çalışmalarının nasıl 
uygulanacağı ile ilgili kılavuzları 
ve bilgiyi Down sendromlu 
bireylere aktarmak.

❖ Bu alanda yardımcı 
teknolojilerin kullanımı ile ilgili 
bilgi ve kılavuzları Down 
sendromlu bireylere aktarmak.

HEDEF KİTLE

 Down sendromlu bireyler (DSB)

 Aileler, bakım sağlayan kişiler, bakım 

hizmeti verenler

 Eğlence sektörü çalışanları

DS LEISURE ÖZGÜN VE YENİLİKÇİ bir eğitim programıdır. Çünkü;

▪ Yetişkin Down sendromlu bireylerin eğitimi ve doğrudan katılımı 

esastır.

▪ ‘Yaparken Öğrenme’ prensibi ile uygulamalı etkinlerden 

faydalanır.

▪ Eğlence sektörü çalışanlarının katkısı ile Down sendromlu 

kişilerin toplumla kaynaşmasını destekler.

▪ Aileleri ve uzmanları sadece bakım sağlayan kişi olarak değil 

destek kişisi olarak kabul eder.

▪ Eğlence sektörü çalışanlarını sadece hizmeti sağlayan kişi olarak 

değil, destek kişisi olarak görür 

▪ Yardımcı teknolojileri kullanabilmesi için Down sendromlu kişileri 

eğitir.

ÇIKTILAR
 Down sendromlu bireylerin ve eğlence 

sektörü çalışanlarının doğrudan katılımıyla 

metoda dayalı bir rehber geliştirilecek.

 Eğlence sektörü çalışanlarının ve Down 

sendromlu bireylerin serbest zaman 

etkinlikleri için kritik yeterliliklerini ortaya 

çıkartacak ve geliştirecek eğitim 

materyalleri oluşturulacak.

 Gerçek ortamlarda pratik çalışmaları 

arttırmak için uygulamalı eğitim aktiviteleri 

hazırlanacak.

 Eğitim materyallerinin ve uygulamalı eğitim 

aktivitelerinin kullanılmasını desteklemek 

için içinde olabilecek sorunların çözüm 

önerilerinin olduğu bir e-Eğitim Platformu 

geliştirilecek.

 4 tane serbest zaman birimi oluşturulacak.

 Avrupa’daki Down sendromlu bireylerin 

kullanımı için yaygınlaştırma aktiviteleri 

geliştirilecek.

YENİLİKÇİ BİR PROJE

Daha önce Avrupa düzeyinde Down sendromlu 

bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek için bu 

şekilde güçlü bir eğitim aracı oluşturulmamıştır.


