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Știri
Bine ați venit
Bine ați venit la primul Newsletter al proiectului ADD @ ME. În acest buletin informativ, dorim
să vă informăm despre proiectul „Ambasadorii diversității și nediscriminării @ noi metode în
educația non-formală (ADD @ ME)”, motivele pentru care am inițiat proiectul, cine este
implicat și ce activități sunt prevăzute în proiect.
Proiectul ADD @ ME este finanțat de Erasmus+ prin acțiunea KA2 Cooperare pentru inovare
și schimb de bune practici. Durata proiectului este din noiembrie 2020 până în octombrie
2022.

Idea proiectului
Proiectul ADD @ ME își propune să împuternicească tinerii cu deficiențe de
vedere să devină jucători cheie în procesele și activitățile privind propria lor
incluziune socială la nivelul UE.
Scopul de mai sus este o mare provocare pentru persoanele cu deficiențe de vedere, având
în vedere barierele de atitudine și mediu care le împiedică participarea deplină și efectivă în
societate dintr-o poziție de egalitate cu ceilalți..

Scop și obiective
Principalele obiective ale proiectului pot fi schițate după cum
urmează:
 Încurajarea incluziunii sociale și a participării active a tinerilor cu deficiențe de vedere
prin dezvoltarea de noi practici inovatoare de lucru pentru tineri (modelul ADD@ME),
care să fie utilizate de înșiși tinerii cu deficiențe de vedere
 Împuternicirea și sporirea încrederii în sine, a spiritului de inițiativă și a stimei de sine
în rândul tinerilor cu deficiențe de vedere prin dezvoltarea unui Program de Formare
Mixt personalizat și a unui set de instrumente digitale adaptate
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 Combaterea prejudecăților și a dezinformării prin proiectarea unor metode de învățare
non-formale noi și inovatoare care să fie utilizate de tinerii cu deficiențe de vedere în
evenimente de sensibilizare pentru comunitatea lor locală
 Încurajarea tinerilor cu deficiențe de vedere să întreprindă acțiuni de cetățenie activă și
de angajament în societate, prin punerea în aplicare a evenimentelor de sensibilizare
cu scopul de a face comunitatea lor conștientă de problemele legate de diversitate și
dizabilități
 Consolidarea cooperării transnaționale între organizațiile societății civile care se ocupă
cu dizabilitățile de vedere.

Consorțiul ADD@ME,
Cine este implicat
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione
Provinciale di Firenze Italia (Coordonator)

Fundacion Docete Omnes Spain

Visually Impaired Education and work support
international AISBL Belgium

Polski Zwiazek Niewidomych Polonia

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- România

University of Thessaly Grecia
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Activități
Proiectul este împărțit în diferite faze relevante pentru rezultatele sale
(Rezultatele intelectuale / IO):
Faza 1: IO1-ADD@ME Program de Formare Mixt pentru Tinerii cu Deficiențe de Vedere
Faza 2: IO2-ADD@ME Set de Instrumente pentru Mobil pentru Tinerii cu Deficiențe de
Vedere

Faza 3: IO3-ADD@ME Joc Trivia Online pentru Ambasadorii cu Deficiențe de Vedere

Cele mai importante momente ale primului an
ADD@ME marcheaza începutul activităților



Întâlnirea de debut (on-line)



ADD@ME website:
www.ambassadorsofdiversity.eu



ADD@ME Facebook: Ambassadors of
Diversity



Logo proiect: Siluete care încapsulează incluzivitatea, creativitatea,
participarea și inițiativa

Contact
Coordonator de proiect:
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Florența - Italia
Persoană de contact: Lisa Bucciolini
Email : firenze@irifor.eu
Tel. : +39055580319
Recunoaștere
Prezentul proiect „ADD@ME: Ambasadori ai diversității și nediscriminării @ noi metode în educația nonformală” (nr: 2020-2-IT03-KA205-019070) este finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene și
coordonat de IT03 (ITALIA).

Pentru mai multe informații, apăsați aici
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