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ADD@ME Ambassadors of Diversity and non-Discrimination 
@ new Methods in non-formal Education 

Σχετικά με το ADD@ME 

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα 
καινοτόμο, ψηφιακό και προσαρμοσμένο μοντέλο της ΕΕ 
για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και της 
κοινωνικής ένταξης των νέων με τη συμμετοχή τους ως 
πρεσβευτών της Διαφορετικότητας και των μη Διακρίσεων. 
Στόχοι 
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς 
συμμετοχής των νέων με οπτική αναπηρία μέσω της 
ανάπτυξης νέων και καινοτόμων πρακτικών.   
Ενίσχυση και προώθηση της αυτοπεποίθησης, της λήψης 
πρωτοβουλιών και της αυτό-εκτίμησης, των νέων με οπτική 
αναπηρία μέσω της ανάπτυξης ενός Μεικτού Προγράμματος 
Επιμόρφωσης και ενός συνόλου ψηφιακών 
προσαρμοσμένων εργαλείων 

Καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της 
παραπληροφόρησης μέσω του σχεδιασμού νέων, 
καινοτόμων και μη-τυπικών μεθόδων μάθησης που θα 
χρησιμοποιηθούν από τους νέους με οπτική αναπηρία σε 
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
Ενθάρρυνση των νέων με οπτική αναπηρία να αναλάβουν 
δράσεις ως ενεργοί πολίτες και να δεσμευτούν στην 
κοινωνία μέσω της εφαρμογής εκδηλώσεων ενημέρωσης 
προκειμένου  να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για 
ζητήματα διαφορετικότητας και αναπηρίας 
Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ φορέων 
σχετικών με την οπτική αναπηρία. 
Δραστηριότητες 

Το πρόγραμμα αποτελείται από διαφορετικά στάδια τα οποία 

σχετίζονται με τα παραδοτέα του (Πνευματικά Προϊόντα) 

Στάδιο 1: IO1-ADD@ME Μεικτό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

Στάδιο 2: IO2-ADD@ME Εργαλείο 

Στάδιο 3: IO3-ADD@ME Online Παιχνίδι «Trivial» 
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Συμμετέχοντες 

Unioa Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, 

Project Coordinator, www.uicifirenze.it 

Fundacion Docete Omnes, www.doceteomnes.com 

Visually Impaired Education and work support international 

AISBL, www.viewsinternational.e 

Polski Zwiazek Niewidomych, www.pzn.org.pl 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA, www.ofetin.ro 

University of Thessaly, Greece, http://old.uth.gr/en/ 

 

Επικοινωνία 

Συντονιστής φορέας του προγράμματος: 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 

Firenze, Florence- Italy  

Πρόσωπο επικοινωνίας: Lisa Bucciolini  

Email: firenze@irifor.eu  

tel.:  +39055580319 

Website: 

www.ambassadorsofdiversity.eu  

Facebook: 

https://www.facebook.com/ADDatME 

 

Το παρόν πρόγραμμα με τίτλο “ADD@ME: Ambassadors of 

Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-

formal Education (No: 2020-2-IT03-KA205-019070) 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το IT03 (ΙΤΑΛΙΑ). 
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