TRAIL : Teenagers: the Road with Autism to Independent Living
----Έφηβοι: Ο δρόμος από τον αυτισμό στην ανεξάρτητη διαβίωση
KICK OFF MEETING
1η Συνάντηση: Lille- (4-5/12/2015)
Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Lille στο Ερευνητικό
Κέντρο Αυτισμού (Centre Ressouces-Autisme -Nord Pas De Galais), το οποίο
ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται σε τέσσερις επαρχίες. Πρόκειται για ένα
κέντρο ανοικτό στο ευρύ κοινό στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν άτομα με
αυτισμό (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες) αλλά και συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
(διάγνωση και πληροφόρηση) διαφόρων ομάδων που σχετίζονται με το ζήτημα του
αυτισμού, όπως οικογένειες, επαγγελματίες, οργανισμοί, εθελοντικές ομάδες κ.α.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνεδρίας ακολουθήθηκε το επίσημο πρόγραμμα,
το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά λίγες ημέρες μόνο πριν από τη συνάντηση (27-112015 με τροποποίηση την 1-12-2015). Οι συμμετέχοντες εταίροι του προγράμματος,
οι οποίοι παρουσίασαν συνοπτικά τη φύση του οργανισμού που αντιπροσωπεύουν,
υπήρξαν οι εξής ανά χώρα:
Εταίρος
Papillons Blancs
Dunkerque
CRA

SAMO (PBDK)

Χώρα

Γαλλία

Passeport Europe

APAHJ 38

Intermedi@ KT
PDE Thessalias
Foro Tecnico
Formacion

Ελλάδα

Ισπανία

Συμμετέχοντες
Bernard Werquin
Πρόεδρος
François Viau
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Olivier Masson
Διευθυντής της CRA
Eric Gryson
Διευθυντής SAMO
Pascal Maurice
Manager SAMO
Isabelle François
Manager SAMO
Jérôme Lebrun
Συντονιστής TRAIL SAMO
Delphine Napieralski
Ψυχολόγος SAMO
Candice Devisscher
Κοινωνιολόγος SAMO
Michel Kapinski
Κοινωνιολόγος SAMO
Marie Claude Esculier Manager
Christophe
Schildnecht
Διευθυντής
Mireille Heurtaud
Manager

Greg Archmandritis
Panos Antonopoulos
Dimitra Xesfigouli
Vassiliki Tsela
Imma Miralles
Jose Llorca

Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός
Manager
Κοινωνιολόγος

Esso Petersson
Σουηδία
TP Teatern

National Autistic
Society

Anna Koparv
Ηνωμένο
Βασίλειο Donna Sharland
Lyndsey Draper

Θεατρικός Παραγωγός
Καλλιτεχνική
Διευθύντρια
Manager
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
Manager Προγράμματος

Οι εταίροι στις παρουσιάσεις του οργανισμού τους προσπάθησαν να εξηγήσουν την
συσχέτιση της υπηρεσίας τους με το γενικό σκοπό αλλά και τους λειτουργικούς
στόχους του προγράμματος Trail. Ο συντονιστικός οργανισμός του Προγράμματος
παρουσίασε αδυναμία ως προς την παρουσίαση της αναλυτικής δομής του
προγράμματος, τη διευκρίνιση των επιμέρους διαδικασιών, τη χρονική ακολουθία,
την ανάλυση των οικονομικών και των παραδοτέων του προγράμματος. Για τον
παραπάνω λόγω διεξήχθηκαν αρκετές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων και
συμφωνήθηκαν τα εξής:
1. Αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος:
•

Σε αρχική φάση θα διεξαχθεί μια συγκριτική βιβλιογραφική μελέτη για την
υφιστάμενη κατάσταση των εφήβων με αυτισμό που οδεύουν στην
ενηλικίωση και την πορεία τους προς την ανεξάρτητη διαβίωση (ομάδα
στόχος: νέοι με αυτισμό ηλικίας 17 ως 25).

•

θα ακολουθήσει έρευνα πεδίου με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που θα
απευθύνεται ή σε επαγγελματίες που έχουν σχέση με τον αυτισμό ή σε
δυνατούς εργοδότες που συνεργάζονται με άτομα με αυτισμό (Η ομάδα θα
καθοριστεί κατόπιν συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εταίρους).

•

Η ομάδα των Άγγλων εταίρων και συγκεκριμένα η εταιρεία National Austistic
Society θα αποστείλει έως τις 16 Ιανουαρίου του 2016 το πρώτο σχέδιο
αναφορικά με την έρευνα πεδίου. Η πρώτη ανατροφοδότηση της έρευνας
θα διεξαχθεί ως τις 13 Φεβρουαρίου 2016 και το τελικό ερωτηματολόγιο θα
ανέβει στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας του προγράμματος ως τις 27
Φεβρουαρίου 2016. Τα πρόσωπα επικοινωνίας για το πρώτο σκέλος του
προγράμματος το οποίο και αποτελεί μέρος του πρώτου πνευματικού έργου
(Intellectual Output 1) είναι τα ακόλουθα:

Γαλλία: Isabelle François, Mireille Heurtaud
Ισπανία: Jose Llorca
Ελλάδα: Ξεσφιγκούλη Δήμητρα (Λάρισα), Γρηγόρης Αρχιμανδρίτης (Πάτρα)
Αγγλία: Donna Sharland
Στόχοι της έρευνας: Να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση (κοινωνικές
υπηρεσίες, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάσταση -ηλικίες- προσφερόμενο έργο
υπηρεσιών- επείγοντα προβλήματα- βασικά κενά μεταξύ θεωρίας και πράξης σε
κάθε χώρα). Να πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις απόψεις και

τις ανάγκες των επαγγελματιών σχετικά με το ζήτημα του αυτισμού στις
συγκεκριμένες ηλικίες μέσω ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεων.
Απώτερος Στόχος- Σχετίζεται με το πνευματικό έργο 4 (Intellectual Output 4) και
αφορά τη δημιουργία ενός καινοτόμου οδηγού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο
οποίος θα περιέχει κομμάτια από τα πορίσματα της ευρωπαϊκής έρευνας,
συνεντεύξεις, βίντεο, ανάλυση μεθόδων, εργαλεία κ.τ.λ.
2. Αναφορικά με τις δραστηριότητες κινητικότητας (σεμιναριακές επιμορφώσεις
C1-C2 του προγράμματος)
C2- Επιμόρφωση Επαγγελματιών για τη δημιουργία κινητών ομάδων υποστήριξης
αυτιστικών ατόμων. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί στη Λυών την πρώτη εβδομάδα
του Απριλίου του 2016. Τη δράση την έχουν αναλάβει οι Γάλλοι εταίροι
(Οργανισμός - APAHJ 38 )
C1- Επιμόρφωση Επαγγελματιών για τη δημιουργία ομάδας θεατρικής
εμψύχωσης σε άτομα με αυτισμό. Τη δράση την έχουν αναλάβει η Σουηδοί εταίροι
(TP Teatern).
Σημειώσεις: Σε κάθε κινητικότητα μπορούν να συμμετέχουν 2 άτομα από κάθε χώρα
εταίρο, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την επιμόρφωση των
κατάλληλων επαγγελματιών στη χώρα τους.

3. Αναφορικά με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:
•

Επαγγελματίες: 150 ανά εταίρο - συνολικά αναμενόμενοι 600 (Ηνωμένο
Βασίλειο, SP, EL, FR)

•

Συντονιστικές επιτροπές: 10 μέλη ανά χώρα - αναμένονται 50 στο σύνολο
(Ηνωμένο Βασίλειο, SP, EL, FR, SE)

•

Ερευνητές, πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες: 10 ανά χώρα - αναμένονται 50
στο σύνολο (Ηνωμένο Βασίλειο, SP, EL, FR, SE)

•

Θεατρικές εταιρείες: 1 ανά χώρα με πενταμελή ομάδα θεάτρου αναμένονται 25 άτομα αναμένεται (SE, UK, SP, EL, FR)

•

Λοιποί συναφείς οργανισμοί (Κοινότητες), εκτός από τους επαγγελματίες:
120 άτομα ανά χώρα - συνολικά αναμενόμενοι 600 (Ηνωμένο Βασίλειο, SP,
EL, FR, SE)

4. Αναφορικά με τα παραδοτέα του προγράμματος:
Θα καθορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα υπάρχει τρίμηνη ενημέρωση
και σαφής προσδιορισμός των οικονομικών εξόδων (συμπλήρωση εργατο-ωρών
σύμφωνα με τα τρέχοντα έργα).

Δικαιολόγηση των εξόδων:
α)Επίσημη βεβαίωση που να αναφέρει ότι τα πρόσωπα που εργάζονται στο
πρόγραμμα εργοδοτούνται από τον κάθε εταίρο.
β) Αντίγραφο των εισιτηρίων μετακίνησης και των εξόδων.
Ενδιάμεσες Αναφορές Εξόδων:
α) Στις 15/02/2016
β) Στις 15/06/2016
Μηνιαίες Καταγραφές Εξόδων (Timesheets):
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Επιμορφώσεων

των

Διακρατικών

Συναντήσεων

και

των

5. Διαχείριση του προγράμματος (Management) των εταίρων:
Η εταιρεία Intermedia@KT θα δημιουργήσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την
έναρξη του προγράμματος μια διαδικτυακή πλατφόρμα (βάση) με την ονομασία
Basecamp3, στην οποία θα εγγραφούν όλοι οι εταίροι και θα μπορούν να
συναλλάσουν πληροφορίες ως προς τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των
έργων.
Η βασική πλατφόρμα MOODLE του προγράμματος θα δημιουργηθεί μέσα στο
πρώτο τρίμηνο. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει διαδραστικά και θα έχει ως στόχο
την ενημέρωση και την πραγματοποίηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικά
με το θέμα του προγράμματος.

