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ID-GAMES
Το πρόγραμμα ID-GAMES υλοποίησε με επιτυχία 4 Πολλαπλασιαστικές Δράσεις στην Πολωνία,
Ελλάδα, Πορτογαλία και Ρουμανία. Κάθε εταίρος διοργάνωσε μια δράση προσκαλώντας άμμεσα
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε εργαστήρια παιχνιδιών και να παρακολουθήσουν εισηγήσεις
σε σχέση με τα αποτελέσματα του έργου.
Η Πολλαπλασιαστική Δράση στην Ελλάδα, διοργανώθηκε στην Αθήνα από το ΠΕΚ/ΑμεΑ και
φιλοξενήθηκε στο Σεράφειο. Ήταν μια διήμερη εκδήλωση. Στις 26 Μαϊου, την πρώτη ημέρα της
εκδήλωσης, οι ομάδες του έργου με αντιπροσώπους από όλους τους εταίρους παρευρέθηκαν και
συμμετείχαν στην δράση. Στις 8 Ιουνίου υλοποιήθηκε η δεύτερη μέρα της πολλαπλασιαστικής
δράσης, η οποία είχε βιωματικό χαρακτήρα. Επαγγελματίες, φροντιστές και άτομα με νοητική
αναπηρία προσήλθαν και συμμετείχαν σε εργαστήρια παιχνιδιών και εργαστήρια για την χρήση της
ψηφιακής πλατφόρμας.
Η Πολλαπλασιαστική Δράση στην Πολωνία υλοποιήθηκε στις 20/06/2022 από το SOSW στο Παλιό
Δημαρχείο στο Elbląg. 38 άτομα συμμετείχαν εκ των οποίων 7 άτομα με νοητική αναπηρία και 31
επαγγελματίες. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε δια ζώσης και ψηφιακά. Την ψηφιακή εκδήλωση
παρακολούθησαν πάνω από 400 άτομα.
Ο Σύνδεσμος "Alliance for Children" Arad διοργάνωσε την Πολλαπλασιαστική Δράση τον Ιούνιο.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου-ιδιαίτερα τα Σοβαρά Παιχνίδια-παρουσιάστηκαν στο Διεθνές
Συνέδριο «Θεωρίες Αλλαγής στην Ψηφιακή Ευημερία. Τεκμηριωμένες πρακτικές» που διοργάνωσε το
Πανεπιστήμιο "Aurel Vlaicu" στο Arad ,μέσω της Σχολής Επιστημών της Εκπαίδευσης, της
Ψυχολογίας και της Κοινωνικής Εργασίας και το Κέντρο για την ανάπτυξη της έρευνας και της
καινοτομίας στην Ψυχολογία.
Στις 30 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία η Πολλαπλασιαστική Δράση του ID
GAMES σε συνεργασία με τον Οργανισμό APPACDM Lx., o οποίος βρίσκεται στη Λισαβόνα. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν 6 επαγγελματίες ένταξης και 39 άτομα με νοητική αναπηρία.
Επιπλέον, η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος ID GAMES ολοκληρώθηκε και
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των Πολλαπλασιαστικών Δράσεων σε έναν μεγάλο αριθμό
στοχευμένων ατόμων, καθώς και άμεσα ενδιαφερομένων και υπευθύνων όσον αφορά την λήψη
αποφάσεων σε θέματα νοητικής αναπηρίας.
Μια πολύ σημαντική στιγμή για το έργο μας είναι η αναγνώριση και επιβεβαίωση που λάβαμε από
επαγγελματίες, φροντιστές και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με νοητική
αναπηρία, ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των ατόμων με
νοητική αναπηρία.
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