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ERASMUS PLUS 2015 

Lights on Rights!      

A reflection focus to promote active citizenship  of people with Intellectual 
Disabilities 

I-Resumen – Summary 

El nostre projecte Lights on Rights! A reflection focus to promote active citizenship of people 

with Intellectual Disabilities s'emmarca dins de l'estratègia de la Unió Europea en matèria de 
discapacitat. D'altra banda, 2015 serà un any on coneixerem les recomanacions del Comitè de 
l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a Europa. Amb el nostre projecte 
pretenem "il·luminar" els drets, destacar-los, donar-los a conèixer i divulgar-los. 
 
L'estat de la qüestió per a les persones amb discapacitat intel·lectual és que la seva inclusió 
social i plena ciutadania activa no són encara realitats, sinó reptes de futur. Les polítiques 
d'eliminació de barreres físiques no s'han generalitzat enfront de la superació de barreres 
mentals.  
 
Tots els models nous de cures indiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual han de 
passar de ser simples receptores de suport a contribuients al bé comú. 
 
El nostre projecte ofereix una resposta a la necessitat de continuar avançant en la conquesta 
plena dels drets, de manera que els nostres alumnes amb discapacitat intel·lectual tindran  
un paper actiu en aquest procés que mou a milers de ciutadans europeus. 
 
No seran únicament receptors, també contribuents. Oferiran la seva experiència, reflexió, les 
seves creacions, la seva veu. I no de manera aïllada, en el seu grup o entorn, sinó participant 
en fòrums oberts, compartint directament les seves experiències i opinions, dialogant amb 
altres persones amb discapacitat de tots els punts d'Europa. 
 
El projecte "Erasmus Plus" ofereix la possibilitat de donar forma a aquest moviment social. A 
la reflexió, la veu d'usuaris, professionals i famílies, el projecte afegeix el valor de 
l'Intercanvi. Aquest intercanvi educatiu transnacional suposa, per a les persones amb 
discapacitat, no només l'oportunitat de desenvolupar experiències, sinó que també garanteix 
el propi exercici dels seus drets, com són la mobilitat, la llibertat, el desplaçament i 
l'equitat. És a dir, accés a la Ciutadania Plena. 
 
Plantegem objectius dirigits als nostres usuaris, als seus familiars i també als professionals. 
Aquests objectius van destinats: 

• Al coneixement de la "Convenció de Drets de la persones amb Discapacitat de l'ONU", i les 
seves recomanacions a Europa.  
 
• Al foment del respecte als drets, detectant situacions de vulneració, desenvolupant 
estratègies de visibilitat i mitjançant l'ensenyament actiu de la ciutadania, siguin quines 
siguin les capacitats de cada persona. 
 
• A l'increment de pràctiques que es fonamentin en la participació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
• A la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
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• A establir sinergies amb diferents associacions i fòrums europeus. 
 
 
Els alumnes beneficiaris del projecte de tots els països són persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual enfront de diferents situacions. Per exemple, trobem uns grups que estan 
incorporats al mercat laboral i, d'altra banda, uns altres que estan formant-se. Algunes 
persones realitzen activitats ocupacionals, educatives, d'habilitació social, etc. D'altres estan 
en establiments residencials durant tot el dia i són altament depenents. Per això, cada soci 
adaptarà el tipus d'activitats segons els grups que atengui, en funció de les capacitats que 
tinguin i dels seus interessos. Podem determinar que, durant els 2 anys que dura el nostre 
programa, un mínim de 450 alumnes es beneficiaran del nostre programa. 
 
Com a socis, revisarem les Programacions Generals d'Activitats. Així, s'adaptaran activitats 
per introduir, concretament, els següents eixos temàtics: els drets en tallers de preparació 
lingüística, adaptació de Tics, familiarització amb eines digitals, tallers educatius i 
d'habilitats socials, cercle de qualitat, expressió plàstica, expressió verbal o formació laboral. 
En aquestes activitats obtindrem uns resultats tangibles, que poden tocar-se, manipular-se, 
apreciar-se directament. I d'altres intangibles relacionats amb els valors, la inclusió o el 
benestar de les persones amb discapacitat. En definitiva, amb totes aquelles accions que 
ajuden a construir un entorn més respectuós i integrador. 
 
Els nostres documents a publicar seran: 
 

• Guia Metodològica per a la promoció dels drets dels ciutadans amb discapacitat 
intel·lectual amb l'objectiu d'ajudar a transferir els nostres coneixements i programes 
de treball a d'altres centres i professionals interessats de tota Europa. 

 
• Base de dades informatitzada que possibilitarà la recerca de l'impacte del projecte en 

les persones amb discapacitat intel·lectual i en el seu entorn immediat. A partir dels 
indicadors, qüestionaris i escales proposats. 

 
Atès que tots els socis formem part de federacions i entitats de dimensió europea, obtindrem 
un gran impacte i difusió sobre milers de persones mitjançant la inclusió i participació 
proactiva en aquestes xarxes i fòrums de representació de les persones amb discapacitat. 
 

Els nostres objectius són ambiciosos. Des de la informació a l'acció. I és important 

respectar el ritme dels nostres alumnes, facilitar la participació de tots. Per aquesta 

raó, plantegem un projecte de 24 mesos que ens permetrà desplegar accions 

referides a tots els nostres objectius, superar dificultats i limitacions, respectant els 

temps d'aprenentatge dels nostres alumnes alhora que els facilitem un horitzó 

d'il·lusió per als propers 2 anys. 
 


