
ΚΥΠΡΟΣ

Project HERMES II - Τουρισμός  για Όλους
Χωρίς Εμπόδια Ακτή Παραλιμνίου. Ο
ΕΡΜΗΣ ΙΙ προωθεί τον  προσβάσιμο
τουρισμό και διευκολύνει την πρόσβαση
όλων στις παραλίες του Παραλιμνίου  με
κατάλληλες υποδομές, όπως θαλάσσιες
πίστες, αναπηρικά αμαξίδια (ξηράς και
θαλάσσης), εξοπλισμό γυμναστικής,
εγκαταστάσεις υγιεινής, καθώς και με
οδηγούς πληροφοριών έντυπης και
ψηφιακής μορφής. Ανάλογες δράσεις
πραγματοποιήθηκαν και σε τέσσερις ακόμη
παραθαλάσσιες πόλεις του νησιού.

ΙΤΑΛΙΑ

LIBERAMENTE- "the beach
accessible to all", στο Δήμο
Cerveteri. Αξίζει να σημειωθεί το
μέτρο «Chairs “JOB”, αναπηρικά
αμαξίδια ειδικά σχεδιασμένα για την
παραλία, καθώς δεν βυθίζονται στην
άμμο και επιτρέπουν στα άτομα με
αναπηρία να έχουν πρόσβαση στο
νερό με πραγματική άνεση.

Σημαντική είναι η συνδρομή του
εξειδικευμένου προσωπικού. 

ΕΛΛΑΔΑ

“Corfu Accessible Beaches Project”. Κέρκυρα. 

Είκοσι μία από τις όμορφες παραλίες του νησιού είναι εξοπλισμένες με πλωτά
αναπηρικά καροτσάκια, τα οποία μπορούν εύκολα να μετακινηθούν μέσα και
έξω από το νερό. Αυτό επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση
σε μαλακά εδάφη και, ταυτόχρονα, χάρη στα πλωτά υποβραχιόνια και τους
μεγάλους τροχούς, τους επιτρέπεται να επιπλέουν με ασφάλεια στο νερό. Η
ζώνη ασφαλείας του πλωτού αναπηρικού αμαξιδίου ασφαλίζει τους επιβάτες
του όταν μετακινούνται από την άμμο στο νερό.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Project ARCHES - Inclusive Art
Education. Μουσείο Ιστορίας Τεχνών της
Βιέννης (Kunsthistorisches Museum Wien).

Στην εφαρμογή "ARCHES KHM für alle"

μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς
περιγραφές αντικειμένων για άτομα με
προβλήματα όρασης, καθώς και βίντεο στη
νοηματική γλώσσα. Το διαδραστικό
ανάγλυφο αφής του Pieter Bruegel the

Elder, το διαισθητικά συναρμολογημένο
The Nest Robberis σε συνδυασμό με έναν
υπολογιστή, προσφέρουν άμεσα ηχητικές
πληροφορίες με ένα κλικ. 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το IO1 (Πνευματικό Παραδοτέο 1) πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Στο πλαίσιο αυτής, κάθε φορέας δημιούργησε ένα σενάριο
πραγματικής περίπτωσης στηριζόμενος σε υπάρχουσες δράσεις τοπικών αρχών, δήμων ή δημόσιων φορέων της χώρας του που
σχετίζονται με την προσβασιμότητα και την αναπηρία. Τα σενάρια αυτά είναι σύντομες, αλλά ουσιαστικές, συμπληρωματικές
μελέτες για την παρουσίαση και την προώθηση παραδειγμάτων και καλών πρακτικών προσβασιμότητας, για την εκτίμηση του
κόστους κατασκευής τους, καθώς και για την ανάδειξη των περιορισμών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. 

3ο Ενημερωτικό Δελτίο - Ιανουάριος 2022 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2020-1-
EL01-KA204-079196
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ΙΣΠΑΝΙΑ

“Accessible Medicine Plus“, 

 Ίδρυμα ONCE.

Δωρεάν κινητή εφαρμογή για την 

 παροχή φαρμακευτικών
πληροφοριών σε άτομα με
κάποιου είδους αναπηρία και σε
ηλικιωμένους. Διαθέτει εργαλεία
που επιτρέπουν τη σάρωση
κωδικών φαρμάκων, τον 

 εντοπισμό φαρμακείων, καθώς και
ένα σύστημα ειδοποίησης, το
οποίο εντοπίζει αλλεργικές
αντιδράσεις σε φάρμακα. 

ΓΑΛΛΙΑ

«Centre de Réééducation et
d'Insertion Professionnelle»
(CRIP). L'Union pour la gestion des

établissements de caisses

d'assurance maladie (UGECAM) 

Το CRIP φροντίζει εργαζόμενους
που πάσχουν από επαγγελματική
ασθένεια ή που υπέστησαν κάποιο
ατύχημα και δεν είναι σε θέση πλέον
να ασκήσουν το επάγγελμά τους.
Πρόκειται για μια επαγγελματική
επανεκπαίδευση.



ESTUDIO DE LA VIDA MARINA
D E  A N A  R A M O S  P E R E A

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Έναρξη IO2 - Εργαλείο αξιολόγησης και
επικύρωσης για την ευαισθητοποίηση και
ανάπτυξη ικανοτήτων του ACCESS4All
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, η
κοινοπραξία έχει αρχίσει να σχεδιάζει και να
αναλύει ένα εργαλείο αξιολόγησης με
πολλαπλά ερωτηματολόγια και βαθμολογίες για
κάθε ενότητα του μαθήματος. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διεθνή συνάντηση
IΑποφασίστηκε επίσης ότι η επόμενη συνάντηση
διακρατικού έργου (TPM) θα πραγματοποιηθεί
με φυσική παρουσία στις 5 και 6 Απριλίου στη
Λιλ, Γαλλίας. 

Η κοινή χρήση, η εργασία και η μάθηση από
κοινού συνεχίζονται.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ACCESS4ALL 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ INSTAGRAM  

Η πεποίθηση ότι αυτό το έργο πρέπει να προσεγγίσει όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους μας οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού
κοινωνικής δικτύωσης: το INSTAGRAM.

Θα δημιουργήσουμε διαδραστικό και ενημερωμένο περιεχόμενο, με βίντεο,

προκλήσεις και παιχνίδια για το νεαρό κοινό μας προκειμένου να μάθει τι είναι το
ACCESS4ALL και ποια τα οφέλη των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Αλλά πάνω
από όλα, ποια είναι τα κύρια προβλήματα που μας κρατούν μακριά από αυτές.

ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ

διαχείριση
παραδοτέα
διάδοση
ποιότητα

Στις 4 Νοεμβρίου, η κοινοπραξία του
ACCESS4ALL μπόρεσε επιτέλους να
συναντηθεί δια ζώσης στη 2η Συνάντηση
Διακρατικού Έργου (TPM). 

Κατά τη διάρκεια αυτών των διήμερων
έντονων συναντήσεων, συζητήθηκαν διάφορα
θέματα:

Επιπλέον, οι εταίροι άδραξαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης
μέσω μιας περιήγησης ειδικά συντονισμένης
για άτομα με αναπηρία. 

Συναντήσαμε, επίσης, εκπροσώπους φορέων και
συλλόγων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε δημόσιους
χώρους, όπως τα νοσοκομεία. 

Καταφέραμε να συνδυάσουμε αυτό που μας
αρέσει περισσότερο: να δουλεύουμε και να
μαθαίνουμε ταυτόχρονα!

Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
Facebook: @access4allproject
Website:  https://access4allerasmuska2.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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