Boletim informativo

myPart – Abordagens Participativas na Educação Cívica com e para
Pessoas com Deficiência Intelectual
Todos conhecemos as condições frequentemente difíceis para que as pessoas com
deficiência participem na vida política. Há muitas razões para isto, mas por vezes há
simplesmente uma falta de material e informação adequados. Algumas pessoas também
não estão familiarizadas com o sistema político e sentem-se desencorajadas. No projeto
da UE myPart, o nosso objetivo era alterar estas condições e desenvolver materiais de
(in)formação adequados a estas pessoas. O projeto myPart, financiado pela UE ao abrigo
do programa ERASMUS+, chega agora ao fim.
Quais são os resultados do projeto?
Desenvolvemos diverso material e documentação para atividades educativas:
•

Nos workshops de educação cívica myPart podemos aprender sobre cinco tópicos
importantes: direitos civis e humanos, fundamentos da democracia, valores
europeus, processos de escolha e tomada de decisões, e participação política. Os
módulos também abordam como encontrar a nossa própria voz na política e na
sociedade.

•

O manual myPart apresenta as informações dos workshops em leitura fácil. Pode
ser utilizado como ferramenta de aprendizagem nos workshops ou pode ser
utilizado por pessoas interessadas para auto-aprendizagem.

•

Os vídeos do myPart abordam os tópicos dos workshops e encorajam a discussão.
Podem ser utilizados nos workshops.

•

O quarto produto, as recomendações myPart para o desenvolvimento de políticas
promotoras da participação cidadã, é dirigido aos decisores políticos e sociais. Sãolhes dadas ideias concretas sobre como tornar a política e a participação social mais
acessíveis. As recomendações estão também disponíveis em leitura fácil, como
resultado adicional.

Este projeto teve como parceiros: a Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Áustria),
Promotores e coordenadores, a Zavod RISA (Eslovénia), a FENACERCI (Portugal) e a
Laterna Magica (Hungria). Foram constituídos grupos de cooperação em todos os países.
Nestes grupos, as pessoas com deficiência intelectual ajudaram a desenvolver os
workshops, o manual, os filmes e as recomendações, ao longo de toda a vida do projeto
No Verão de 2021, foram implementadas atividades de disseminação em todos os países
parceiros para para discutir questões do projeto com pessoas da política, educação e ONG
– Círculo Cívico 1. Um segundo Círculo Cívico teve lugar nos países parceiros em março e
em abril de 2022, como evento nacional de encerramento do projeto.
Para mais informações e para descarregar todos os resultados, visite o nosso sítio internet:
www.mypart-project.eu

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
www.lebenshilfen-sd.at

Zavod RISA
www.risa.si

FENACERCI
www.fenacerci.pt

Laterna Magica
www.laterna.hu
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