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Lights on Rights !      JUSTIFICACIÓ

Projectes Europeus Erasmus Plus: 

Són els programes de la UE en l`àmbit de l´educació, formació, joventut i 

esport  del 2014 a 2020.

Projectes per a totes les edats. Poden ser:

KA 1 – Mobilitats

KA 2 – Associacions Estratègiques

S´han presentat 41.214 sol·licituds a tota Europa al 2015

Associació Estratègica KA 2:

Cooperació per a la innovació, l´aprenentatge entre iguals i l´ intercanvi d´

experiències a escala europea.

Un mínim de 3 institucions de 3 països s´associen

Entre 2 i 3 anys de durada

A partir d´una prioritat europea es desenvolupa un projecte comú
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Lights on Rights !     JUSTIFICACIÓ

PSSJD  EN L´ ÀMBIT DE DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL i els 

Projectes Europeus  

Experiència des d´el 2005 amb projectes per adults. 4 projectes Grundtvig 

anteriors. 

COORDINEM  el nou ERASMUS PLUS Lights on Rights ! 2015-17

Alta complexitat burocràtica i tècnica, des d´el moment de la sol·licitud, cerca 

de socis,  disseny del formulari, tema econòmic, fins l´avaluació final

Els nostres socis treballen amb persones adultes amb DI a:

Eslovènia                   Polònia                      Suècia                         Hungria
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Lights on Rights !    METODOLOGIA

Els nostres objectius van dirigits a:
•Millorar el coneixement de la Convenció de Drets de les persones amb Discapacitat 

de l´ONU

•Fomentar el respecte als drets de les persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb 

estratègies de visibilització

•Incrementar pràctiques fonamentades en la participació de les persones amb 

Discapacitat Intel·lectual

Revisant els programes d´activitats i incorporant els Drets com a Eix temàtic

AMB EL PROTAGONISME de les persones amb Discapacitat, que passen 

de ser receptores de serveis a CONTRIBUENTS AL BÉ COMÚ

El nostre projecte Erasmus com a exercici de DRETS: autonomia, 

desplaçament, llibertat, mobilitat – CIUTADANIA PLENA

DIMENSIÓ EUROPEA – Viatges i mobilitats. Reunions transnacionals

LA COMUNICACIÓ. Els idiomes. Les traduccions. Les adaptacions.
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Lights on Rights !    METODOLOGIA

Name of the project: Lights on Rights!  A Reflection Focus to Promote Active Citizenship of People with Intellectual Disabilities

2015-1-ES01-KA204-015532

PROJECT TIMETABLE

LIGTHS ON RIGTHS MONTHS
Sep´15 Oct´15 Nov´15 Dec´16 Jan´16 Feb´16 Mar´16 Apr´16 May´16 Jun´16 Jul´16 Aug´16 Sep´16 Oct´16 Nov´16 Dec´16 Jan´17 Feb´17 Mar´17 Apr´17 May´17 Jun´17 Jul´17 Aug´17

Project activity*

A1 X

A2 X X X

A3 X X x x x x X X X x x x X X X X x x

A4 X X X

A5 X X X X

A6 X X X

A7 X x X x x

A8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A9 X X X X X

Guide O1 x x x x x x x

Database O2 x x x x x x x x x x

Study O3

1ª transnational meeting M1 -Spain x

2ª transnational meeting M2 - Spain x

3ª transnational meeting M3 - Poland X

4ª transnational meeting M4 -Hungary X

5ª transnational meeting M5 -Slovenia X

6ª transnational meeting M6- Sweden X

MULTIPLIER EVENT:                                                                         
E1-Spain                                                                                                                        
E2-Slovenia                                                                                                                     
E3-Hungary                                                                                 
E4-Poland                                                                                              
E5- Sweden                E1,E2,E3,E4,E5 X X X

1ª mobility activity C1 - Spain x

2ª mobility activity C2 - Poland x

3ª mobility activity C3 - Hungary x

4ª mobility activity C4 - Slovenia x

5ª mobility activity C5 - Sweden x

A1 General review of the program modifying the necessary elements. 

A2 Adapting activities to introduce the rights issue in the workshops/activities. Learners who are able to be guided into the labour market will treat the right issue according to their future job.

A3 Depending on the topic of the next mobility activity, the previous months we will include activities focus on this specific topic.

A4 Through the duration of the project, dissemination sessions will be held, where disabled persons will have a teaching function.

A5 In each center, an Erasmus Plus corner will be created, to compile all the information and progressive knowledge.

A6 In the first months we will create our own website, that will be completed progressively.

A7 In the second half of the project there will be a focus on empowerment projects (self-advocates), facilitating spaces and forums which the persons with disabilities themselves request.

A8 Each centre project teams will meet continuously in order to design, implement, and evaluate all activities.

A9 Although there will be a process of continuous assessment, the final months will be devoted to the overall evaluation and drafting of the final report. 
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Lights on Rights !     RESULTATS

Activitats sobre Drets programades:

Per ex: 35 activitats a Barcelona. 14 activitats a Budapest

Reunions transnacionals: 

6 Reunions previstes a tots els països. 

3 reunions de 5 dies realitzades a Barcelona (2) i Cracòvia (1)

Taules rodones, compartir experiències, activitats de ciutadania activa

Hem viatjat en total: 31 professionals i 20 persones amb Discapacitat.

Activitats de divulgació i impacte:

Per ex: Polònia – actes a la Universitat Joan Pau II. Radio Krakow i TV pública

Propera reunió a Budapest – visita al Parlament Nacional

Ouput Intelectual 1: 

Guia Metodològica per a la Promoció de Drets de les persones amb 

Discapacitat, en 6 idiomes. Per transferir-la a tots els interessats a Europa.

Disseny ja consensuat. Comencem la redacció conjunta. 
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Lights on Rights !     RESULTATS

Ouput Intelectual 2: Base de dades

Administració de:

Questionari de Drets de persones amb Discapacitat

Escala de Percepció de Discriminació en relació a Discapacitat

A l´inici i final del projecte

Grups: Usuaris, Familiars, Professionals

Mostra de 544 persones que contesten a tota Europa
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Lights on Rights !    CONCLUSIONS

Rellevància de que les persones amb Discapacitat Intel·lectual participin en 

programes europeus d´aprenentatge, d´una forma activa. És un exercici de 

Drets.

Gran impacte del projecte, a nivell personal, institucional, també familiar, 

comunitari i social. 

Oportunitat professional, d´aprenentatge, cooperació, també vivencial

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Lights on Rights !   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

sepie.es

sangel@pssjd.org

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
mailto:sangel@pssjd.org

