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Informácie v ľahko čitateľnom formáte 

 

V čom spočíva výzva? 

Všetci ľudia majú právo na zdravú planétu. 

To zahŕňa získavanie vedomostí a skúseností o opatreniach na ochranu klímy. 

Dohovor OSN hovorí o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osoby so 

zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie (článok 24). 

Vo vzdelávaní dospelých je ťažké získať vhodné vzdelanie. 

• pre ľudí s poruchami učenia 

• pre ľudí s vysokou mierou podpory 

Ľudia so zdravotným postihnutím sa len ťažko môžu zúčastňovať aktivít 

zameraných na udržateľnosť. 

 

Ako môžeme prispieť k vyriešeniu tohto problému? 

EFDI – Ekologická budúcnosť rôznorodá a inkluzívna je európsky projekt. 

Zameriava sa na ľudí s poruchami učenia a s vysokou mierou podpory. 

Projekt zvyšuje ekologické kompetencie a znalosti. 

Z ľahko zrozumiteľných  aktivít a materiálov bude ťažiť aj mnoho ďalších ľudí. 

Projekt EFDI podporí organizácie v ich práci na udržateľnosti. V rámci tohto 

projektu vyvíjajú metódy, kampane a iniciatívy. 
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Bude to ďalší krok smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu v Európskej únii. 

Projekt posilňuje postavenie ľudí so zdravotným postihnutím. 

 

KTO robí ČO? 

Partneri projektu EÚ pochádzajú zo štyroch krajín. Sú odborníkmi v oblasti 

udržateľnosti a zdravotného postihnutia. 

Spoločne pripravujú inkluzívne vzdelávacie ponuky. Zameriavajú sa na ľudí s 

poruchami učenia a s vysokou mierou podpory. 

Okrem toho sa vyvíjajú metódy, kampane a iniciatívy. Slúžia všetkým ľuďom, 

ktorí by sa chceli postaviť za zdravé životné prostredie. 

Ľudia s poruchami učenia sa zúčastňujú všetkých fáz projektu. 

Pomáhajú stimulovať ochranu klímy. 

Čo bude dostupné a kedy? 

 

Tieto výsledky projektu budú k dispozícii v októbri 2023: 

Kurikulum EFDI pokrýva tieto témy: Klíma, Potraviny, Mobilita, Spotreba, 

Biodiverzita. Biodiverzita znamená rozmanitosť rastlín a života živočíchov. 

Mobilita znamená ísť autobusom, električkou, bicyklom alebo pešo.  

Učebné osnovy obsahujú súbor metód pre prácu s ľuďmi so zdravotným 

postihnutím. 

 

Pokyny komunity EFDI ponúkajú možnosti učenia sa v oblasti ekologických 

tém.Sú založené na skúsenostiach a štúdiách v komunite. 
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Súbor kampaní EFDI pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím začať 

kampane za lepšiu ekologickú budúcnosť. 

Môžu rozvíjať nápady a praktické návrhy na vedenie kampaní. 

 

Multisenzorická umelecká kniha EFDI a súbor nástrojov poskytuje učebné 

materiály na ochranu klímy a ekológie.  

Učebné materiály sú orientované na zmysly 

 

 



 
 

 

 


