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Ambasadorzy różnorodności 

 

Projekt „ADD@ME: Ambasadorzy różnorodności i niedyskryminacji @ nowe metody w edukacji 

nieformalnej” (nr: 2020-2-IT03-KA205-019070) jest finansowany z europejskiego programu Erasmus 

+ Unii i koordynowany przez IT03 (WŁOCHY) 

ADD@ME Ambasadorzy różnorodności i niedyskryminacji @ nowe metody w edukacji nieformalnej 

 

O projekcie 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, cyfrowego i odpowiednio 

przystosowanego modelu w celu wspierania aktywnego uczestnictwa i integracji społecznej młodych 

ludzi, angażując ich jako ambasadorów różnorodności i niedyskryminacji. 

Akronim ADD@ME podkreśla chęć włączenia do społeczeństwa osób wykluczonych 

Cele i zadania 

 Wspieranie integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa młodzieży z dysfunkcją wzroku 

poprzez opracowywanie nowych, innowacyjnych praktyk pracy z młodzieżą, 

wykorzystywanych później przez młodzież dysfunkcją wzroku 



 Wzmocnienie pewności siebie, ducha inicjatywy i samooceny młodych ludzi z dysfunkcją 

wzroku poprzez opracowanie dostosowanego do ich potrzeb programu szkolenia mieszanego 

i zestawu odpowiednio przygotowanych narzędzi cyfrowych 

 

 Zwalczanie uprzedzeń i dezinformacji poprzez projektowanie nowych i innowacyjnych metod 

nieformalnego uczenia się, wykorzystywanych później przez młodzież z dysfunkcją wzroku 

podczas wydarzeń podnoszących świadomość społeczności lokalnej 

 

 Zachęcanie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku do podejmowania działań na rzecz aktywnej 

postawy obywatelskiej i zaangażowania społecznego poprzez realizację wydarzeń 

podnoszących świadomość kwestii różnorodności i niepełnosprawności 

 

 Wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między organizacjami działającymi na rzecz osób 

z dysfunkcją wzroku i społeczeństwa obywatelskiego 

 

Działania 

Projekt jest podzielony na różne etapy związane z zakładanymi rezultatami (rezultaty pracy 

intelektualnej / IO) 

 

Faza 1: Mieszany program szkoleniowy IO1-ADD@ME 

 

Faza 2: IO2-ADD@ME poradnik 

 

Faza 3: IO3-ADD@ME quizowa gra internetowa 


