INSIDE
Inclusion of People with Intellectual Disabilities

INSIDE é um projeto Erasmus+ Sport e uma colaboração em parceria com o fim
de promover a inclusão social de pessoas com deficiência e dificuldades
intelectuais (PcDID) através do desporto. Como parte das atividades do projeto,
uma metodologia de treino inovadora e um curso de capacitação de profissionais
serão desenvolvidos, tendo em vista a inclusão de PcDID.
TARGET GROUP
Pessoas com deficiência e dificuldades intelectuais, treinadores/as e
professores/as de desporto, profissionais que trabalham com PcDID, organizações
e ONG com interesse no tema e outras partes interessadas a nível nacional e
europeu.
ACORDO NÚMERO: 622450-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP

DURAÇÃO DO PROJETO: 24 Meses

PARCEIROS:

Organization Earth, Grécia (parceiro coordenador)
Margarita, Grécia
Barça Foundation, Espanha
US Acli, Italy
ARCIL, Portugal
Health Life Academy, Croácia

Fase atual de implementação: IO1 Empowering Sport Methodology Handbook;
IO2 “Easy-to-read” Sport and Games Guide; IO4 Web-tool
REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO
A reunião de lançamento do projeto decorreu na modalidade online
durante o mês de fevereiro, seguindo as restrições e regulamentos de
saúde impostos pela pandemia por COVID -19. A parceria concordou com
o cronograma do projeto e começou a trabalhar p ara atingir os objetivos
do mesmo. Durante o primeiro semestre do projeto, as entidades
parceiras trabalharam no desenvolvimento de uma metodologia de treino
inovadora e no curso de capacitação, tendo como base a seleção de
melhores práticas recolhidas nos vários países. A equipa visa criar uma
metodologia de desporto capacitadora que será usada posteriormente para
atingir os objetivos propostos.

PRÓXIMOS PASSOS …

A parceria está atualmente a trabalhar sobre o Guia de Desporto em
formato de Leitura Fácil (IO2) e na Ferramenta Digital (IO4) para
implementar o projeto. O desenvolvimento do guia em formato acessível
visa proporcionar às PcDID um kit de ferramentas fácil e criativo para
promover o seu envolvimento no desporto e em exercício físico,
promovendo a sua autonomia na organização dessas atividades. A
Ferramenta Digital servirá como plataforma para conectar treinadores,
profissionais que trabalham na capacitação das PcDID, assim como as
próprias PcDID, promovendo a sua inclusão social através da participação
desportiva.
https://www.facebook.com/insideerasmussport

