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Disabled Divers International

Programas DDI para não
mergulhadores

A Disabled Divers International (DDI)
é uma organização sem fins
lucrativos,
com o objectivo de promover,
desenvolver e conduzir programas
de ensino de mergulho para
cidadãos portadores de
deficiência, para profissionais e
não profissionais.

dos programas dos cursos de
mergulho já existentes, permitindo a
indivíduos que teriam dificuldades
em cumprir todos os requisitos de
desempenho, a experiência de
mergulho em segurança, com
modificações e aperfeiçoamentos
na sua formação e / ou
equipamentos.

é dado o equipamento e a
formação adequados.

Desde a sua criação,
em 2010, a DDI tem
reunido um vasto
apoio e
reconhecimento na
indústria do
mergulho, tendo
conduzido vários
cursos, tanto
profissionais como
não profissionais, em
diversos países do
mundo.

A formação dos
profissionais DDI
acrescenta-lhes um
vasto conjunto de
ferramentas e de
conhecimentos que lhes
permite formar
mergulhadores com
deficiência em
segurança e efectuar a
certificação dos seus
alunos como
mergulhadores, com
níveis variados de
limitações, dependendo da
capacidade do aluno para
executar os requisitos de
desempenho do programa.

O mergulho é também um desporto
social, e como tal pode ter um
tremendo efeito positivo sobre
mergulhadores com deficiência e a
sua capacidade de interagir com
outros mergulhadores.

Todos os membros da direcção são
voluntários, dedicando-se ao
desenvolvimento do mergulho para
cidadãos portadores de
deficiência, e à sua promoção
internacional.
Os programas DDI são desenhados
para trabalhar em cooperação com
as actuais organizações de
formação de mergulho e seus
programas de ensino.
Os programas DDI acrescentam um
novo nível de conhecimento em cima

O mergulho tem mostrado inúmeras
vantagens como a reabilitação
física e social de indivíduos
portadores de deficiência,
permitindo-lhes interagir num
estado próximo da ausência de
peso, muitos testemunhando que os
obstáculos e restrições normais à
sua deficiência em terra
desaparecem na água, quando lhes

É do conhecimento comum que a
participação regular em
actividades de recreio, que
envolvam exercício físico, leva a
uma melhor condição de saúde,
tanto física como mental.

Enquanto profissional do mergulho,
trabalhar com mergulhadores com
deficiência é altamente
gratificante, pois estes alunos
partilham todo o entusiasmo e
alegria das suas experiências.
Para os profissionais e centros de
mergulho, oferecer programas DDI
podem ajudá-los a diferenciaremse dos seus concorrentes,
proporcionando um valor
acrescentado para a sua
comunidade e seu pessoal.
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Queira por favor entrar em contacto
connosco para mais informações sobre
os programas relevantes.
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