Termin

Wydarzenie

1990

Założenie obywatelskiego pozarządowego stowarzyszenia AMIVAL w ścisłej
współpracy z władzami miejskimi. W tym czasie w Valdemoro i większości
hiszpańskich miast niepełnosprawności nie traktowano jako odrębnego tematu,
któremu trzeba poświęcić specjalny program.

1991

Otwarcie przez AMIVAL - razem z władzami miejskimi - Dziennego Ośrodka
Zawodowego dla osób z niepełnosprawnością umysłową skupiającego się na
kwestiach rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.

2002

Otwarcie przez AMIWAL - razem z władzami miasta - Ośrodka Wczesnej Opieki dla
dzieci z problemami rozwojowymi w wieku od 0 do 6 lat.

2005

Uruchomienie projektu Urbanitas.

2005

Utworzenie Rejestru osób niepełnosprawnych w Wydziale opieki społecznej –
wykaz jest stale aktualizowany.

2005 – maj

Organizacja pierwszych Targów pracy dla osób niepełnosprawnych.

2005

Pierwszy etap projektu miejskiego, którego celem było udostępnienie osobom
niepełnosprawnym barów, restauracji i hoteli Valdemoro - ankiety w tej sprawie
wysłano do dużej grupy właścicieli firm i osób niepełnosprawnych.

2005

Nawiązanie stałej współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi i
kontynuowanie jej - regularne spotkania (co najmniej dwa razy w roku).

2006

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Valdemoro publiczne wydarzenie na dużą skalę; sesja informacyjna, wykorzystanie możliwości
uczestnictwa społeczności i uzyskania informacji zwrotnej na temat programów
miasta w tym zakresie. Kontynuowane co roku.

– 3 grudnia

2008

Ustalenie Miejskiego Planu Likwidacji Barier i decyzja o jego realizacji. Rozpoczęcie
etapu przygotowawczego.

2008

Spotkania ze społecznością i beneficjentami dotyczące prac społecznych
skupionych na niepełnosprawności.

2009

Otwarcie w Valdemoro Ośrodka opieki dziennej im. San Luisa Gonzagi dla osób z
poważną niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową w wieku 18 - 60 lat.
Programy ośrodka obejmują opiekę dzienną, nowoczesne i innowacyjne techniki
rehabilitacji. Centrum zatrudnia na stałe specjalistów psychologów i
rehabilitantów. Prowadzi je miasto.

2009-2010

Opracowanie Miejskiego Planu Likwidacji Barier oraz etap wdrożeniowy.
Kontynuacja ocen.

2010

Utworzenie CEEVAL - platformy do przygotowania większej grupy osób
niepełnosprawnych do pracy. CEEVAL częściowo je zatrudnia. Platformę prowadzą
urbanitas. Razem z władzami miasta wykorzystują mechanizmy konsultacji
społecznych, by zharmonizować działania i wymagania potencjalnych
pracodawców.

2011

Władze miasta przedstawiają Plan odpowiedniej mobilności, celem którego jest
ułatwienie poruszania się w całym miasta. To następny krok inspirowany sukcesem
Miejskiego Planu Likwidacji Barier, który kontynuuje tradycje konsultacji. Więcej
informacji na stronie miasta Valdemoro tutaj.

