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Disabled Divers International
Disabled Divers International (DDI)
er en non-profit forening, hvis formål er at promovere, udvikle og
udføre handicap dykning for både
professionelle og ikke professionelle
i form af handicap dykning træningsprogrammer.
Siden starten i 2010
har DDI fået stor opbakning såvel som
anerkendelse i hele
dykkerbranchen og
har udført dykkerprogrammer for både professionelle såvel som ikke professionelle over hele verden. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige, der er dedikeret til at promovere samt udvikle handicapdykning
internationalt.
DDI’s programmer er alle designet
så de kan integreres med eksisterende dykkerorganisationer og deres Træningsprogrammer. DDI’s
træningsprogrammer tilføjer et nyt
lag ovenpå den eksisterende dykkertræning således at den tillader

personer, der har svært ved at opfylde de nuværende krav og standarder, at få sikker dykkererfaring
med modifikationer og forstærkninger til deres træning og/eller til
deres udstyr.
DDI’s træningsprogram til professionelle tilføjer nye værktøjer og viden om, hvordan
man træner sikker handicap dykning og certificerer deres elever i dykning
med forskellige niveauer
af begrænsninger afhængig af den elevs udfoldelsesevne i forhold til
programkrav og standarder.
Dykning har vist sig at have flere
sociale såvel som fysiske rehabiliterende fordele for handicappede,
idet dykning åbner muligheden for
interaktion i en næsten vægtløs tilstand. De mange følelser, som deres
handicap medfører pga. hindringer
og begrænsninger på land, forsvinder i vandet, når de får det rette
udstyr og den rette træning.
Det er almen viden at regelmæssig

udøvelse af rekreative aktiviteter,
der involverer fysisk træning, resulterer i et bedre helbred såvel fysisk
som mentalt.. Dykning er også en
social sportsgren og kan således
også som sådan have en enorm
positiv effekt for handicappede
dykkere og deres evne til at interagere med ligesindede ikke handicappede dykkere.
For den professionelle dykker instruktør er arbejdet med handicappede dykkere ligeledes en stor gevinst, idet eleven deler sin glæde
og begejstring for deres oplevelser.
For såvel professionelle dykker instruktører som dykker centre, der
tilbyder DDI programmer og produkter, vil dette både kunne differentiere dem fra deres konkurrenter
og tilføjer også lokalsamfundet såvel som organisationen en additionel værdi.

DDI Ikke-dykker elev programmer
 Sponsor
 Udførende (?) anerkendende (?)
overflade assistent
DDI elev dykker programmer
 Prøve dykning
 Pool dykker
 Scuba dykning
 Åbent hav dykker
 Avanceret åbent hav dykker
 Nitrox 36%
 Crosover Certicifering
 Dykker assistent
DDI professionelle programmer
 Dykker mester
 Instruktør assistent
 Instruktør
 Staff instruktør
 Instruktør træner
DDI dykker center programmer
 Dykker klub
 Dykker center
 Dykker instruktør træningscenter
Kontakt os venligst for mere information om relevante programmer.
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