
TRAININGSPROGRAMMA VOOR HET 
VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN LEVEN 

VAN PERSNONEN MET DOWN SYNDROOM 
DOOR INCLUSIEVE VRIJETIJDSBESTEDING

LEDEN VAN HET CONSORTIUM
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ROMANIA
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THE NETHERLANDS

www.downkidsinternational.com

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
ROMANIA

www.ucv.ro

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS 
GREECE

www.auth.gr.

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY
www.downturkiye.org

www.dsleisure.eu
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DS LEISURE
bevordert inclusieve 

vrijetijdsbesteding voor 
personen Down 

Syndroom.



DS LEISURE is gelanceerd met als hoofddoel

de competenties (houding, vaardigheden en

kennis) van personen met Downsyndroom,

hun families, professionals in de

vrijetijdssector, formele en niet-formele

zorgverleners en vrijwilligers te vergroten

over hoe de kwaliteit van leven van

mensen met Downsyndroom via Inclusief

vrijetijdsbesteding bevordert kan worden

via een innovatief trainingsprogramma.

DOELEN

❖ Bewustwording vergroten en het 

volledige collectief motiveren over 

het belang van inclusieve 

vrijetijdsbesteding om het kwaliteit 

van leven te vergroten. 

❖ De autonomie van PDS vergroten 

door het nemen van beslissingen 

over  hun vrijetijdsbesteding met

een mondiale benadering waarbij 

het welzijn en het kwaliteit van 

leven voorop staat.

❖ Kennis en richtlijven overdragen 

over het implementeren van 

inclusieve vrijetijdsbesteding voor 

personen met Downsyndroom.

❖ Kennis en richtlijnen overdragen om 

ICT hulpmiddelen te gebruiken voor 

ondersteuning van inclusieve 

vrijetijdsbesteding voor personen 

met Downsyndroom.

GEBRUIKERS

❑ Personen met Down Syndroom (PDS)

❑ Families, zorgverleners

❑ Professionals werkzaam in de 

vrijetijdssector

DS LEISURE is een unieke and INNOVATIEVE TRAINING op basis 

van de volgende gedifferentieerde waarborgen:

▪ Directe betrokkenheid en training van volwassenen PDS.

▪ “Leren door het te doen”.

▪ Bevordering van de acceptatie van PDS door de deelname van 

professionals in de vrijetijdssector.

▪ Het betrekken van familie en professionals als

“ondersteuners”, niet alleen als zorgverlener..

▪ Professionals uit de vrijetijdssector betrekken als 

“ondersteuners’, niet alleen als het leveren van diensten.

▪ PDS trainen in de exploitative van ICT-ondersteunende

technologieën. .

RESULTATEN
❑ Methodologische gids ontwikkeld met de 

directe deelname van PDS en professionals 

in de vrijetijdssector.

❑ Trainingsmateriaal voor het creëren en 

verbeteren van de belangrijkste 

competenties van PDS en professionals in de 

vrijetijdssector.

❑ Ervaringsgerichte trainingen voor het 

verbeteren van praktische training in real-

life.

❑ Ontwikkeling van een e-opleidingsplatform 

ter ondersteuning van de implementatie 

van trainingsmateriaal en ervaringsgerichte 

opleidingsactiviteiten.

❑ Oprichting van 4 DS LEISURE UNITS.

❑ Ontwikkeling van verspreidingsacties 

gericht aan het Europese collectief m.b.t. 

PDS.

PROJECT INNOVATIE

Op Europees niveau is er nog geen

project gelanceerd om personen met 

Downsyndroom, hun families, verzorgers 

en professionals uit de vrijetijdssector 

rechtstreeks te trainen om de levens-

kwaliteit van deze personen te verhogen. 


