Recurso

Visão Geral

Localização

Recursos de Equidade e Inclusão da WEDC

Consciencialização e materiais de formação.
Inclui orientação sobre como fazer auditorias à
acessibilidade e segurança para os pontos de
água, as escolas e as latrinas dos agregados
familiares.

www.wedcknowledge.lboro.ac.uk/collecti
ons/equity-inclusion/

Jones H and Reed R (2005)Water and
sanitation for disabled people and other
vulnerable groups: designing services to
improve accessibility. WEDC, UK.

Designs de WASH acessíveis para as pessoas
que sofrem limitações ao levar a cabo
actividades relacionadas com WASH.

https://wedcknowledge.lboro.ac.uk/details.
html?id=16357

Reed R and Shaw R (2008) Sanitation for
Primary Schools in Africa. WEDC, UK.

Directivas para o saneamento das escolas
primárias em África.

http://wedc.lboro.ac.uk/resourc
es/books/Sanitation_for_Prima
ry_Schools_in_Africa__Complete.pdf

Wilbur, J. and Jones, H. (2014) Disability:
making CLTS fully inclusive. Frontiers of
CLTS: innovations and insights, Issue 3, IDS,
Brighton.

Pequeno folheto destacando as experiências
das pessoas portadoras de deficiência, com
recomendações práticas sobre como fazer de
modo que o processo de CLTS seja totalmente
inclusivo (disponível em inglês, francês e
português).

www.communityledtotalsanitati
on.org/resource/frontiers-cltsissue-3-disability-making-cltsfully-inclusive

Appropriate Technology Centre (2014).
A practical guide for inclusive WASH services
at household and community level in Uganda.

Orientação técnica para que as instalações de
WASH sejam mais acessíveis.

Por publicar

Ray Normal (2010) Water sanitation and
disability in W Africa. Relatório da Fase 1. The
Africa WASH and Disability Study - The
Collaboratory at Messiah College.
.

Parceria com World Vision para melhorar o
acesso à água segura, especialmente para as
pessoas portadoras de deficiência, na África
Ocidental. Relatórios, vídeos, e desenhos
técnicos disponíveis em Recursos Adicionais.

http://www.africawashdisability.
org/
Se desejar recursos vá a
>About us >Partners &
Additional Resources

Recursos adicionais

Recursos adicionais
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