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Ambassadors of Diversity and non-

Discrimination @ new Methods in non-formal 
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News 
 

Καλωσόρισμα 
Καλώς ήρθατε στο πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος ADD@ME. Σε αυτό 
το ενημερωτικό φυλλάδιο, θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα "Ambassadors of Diversity 

and non-Discrimination@ new Methods in non-formal Education (ADD@ME)", τους λόγους 
για τους οποίους σχεδιάστηκε το πρόγραμμα, τους συμμετέχοντες και τις δραστηριότητες 

του προγράμματος.  
Το πρόγραμμα ADD@ME υποστηρίζεται από το Erasmus+ στον άξονα KA2 Στρατηγικές 

σύμπραξης για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η διάρκεια του 
προγράμματος είναι από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. 

 
 Το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα ADD@ME έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων με οπτική 
αναπηρία  στην ανάληψη ενεργού ρόλου σε διαδικασίες και δραστηριότητες 

που αφορούν στην κοινωνική τους ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ο παραπάνω στόχος είναι μια μεγάλη πρόκληση για άτομα με οπτική αναπηρία, 
λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς φραγμούς που εμποδίζουν την 
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους.. 

   Στόχοι  

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:  
 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής των νέων με οπτική 

αναπηρία μέσω της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων πρακτικών (the ADD@ME model)  
 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 
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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.  
 

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες; 

 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze Italy 
(Coordinator) 

 

 

Fundacion Docete Omnes Spain 

 

Visually Impaired Education and work support international AISBL 
Belgium 

 

Polski Zwiazek Niewidomych Poland 

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Romania 

 

University of Thessaly Greece 
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Δραστηριότητες 

The project is divided into different phases pertinent to its deliverables (intellectual Το 
πρόγραμμα αποτελείται από διαφορετικά στάδια τα οποία σχετίζονται με τα παραδοτέα 
του (Πνευματικά Προϊόντα): 

Στάδιο 1: IO1-ADD@ME Μεικτό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νέους με οπτική 
αναπηρία.  
Στάδιο 2: IO2-ADD@ME Εργαλείο για τους νέους με οπτική αναπηρία. 
Στάδιο 3: IO3-ADD@ME Online Παιχνίδι «Trivial» για τους πρεσβευτές με οπτική 
αναπηρία. 

Σημαντικές στιγμές του 1ου χρόνου  

Το ADD@ME σηματοδοτεί την έναρξη του με τις εξής 
δραστηριότητες:  

 Εναρκτήρια συνάντηση –Kick-off meeting (on-line) 
 ADD@ME website: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 ADD@ME Facebook: https://www.facebook.com/ADDatME 

 Το λογότυπο του προγράμματος: Φιγούρες που 
συμβολίζουν την ένταξη, τη δημιουργικότητα, τη 
συμμετοχή και την πρωτοβουλία. 

 
Επικοινωνία 
Συντονιστής: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Florence- Italy  
Πρόσωπο επικοινωνίας: Lisa Bucciolini  
Email : firenze@irifor.eu  
Τηλ.. :  +39055580319 
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