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Ambasadorzy Różnorodności i nie-
Dyskryminacji @ nowe Metody w 

Edukacji Pozaformalnej 
News 

 
Newsletter No. 2  

 
ADD@ME zaznacza koniec pierwszego roku działań 

 
Witamy w drugim Newsletterze projektu ADD@ME. W tym numerze, mamy przyjemność 

podzielić się z Państwem wspaniałymi informacjami dotyczącymi rozwoju działań w projekcie 

„Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji & Nowe Metody w Edukacji Pozaformalnej 

(ADD@ME). Udało się zrealizować wiele ważnych zadań i działań. W niniejszym 

newsletterze przedstawimy działania zrealizowane w drugim semestrze trwania projektu. 

 
  

 Spotkania projektowe 

Drugie spotkanie w ramach projektu odbyło się 10 lipca w Tesalonikach (Grecja). Co 
ważne, było to pierwsze spotkanie na żywo. Organizacja SYZOI, gospodarz spotkania, 
bardzo gościnnie przyjęła wszystkich uczestników. (http://www.syzoi.gr/en/home-2/). 
Reprezentanci organizacji partnerskich dokonali podsumowania dotychczasowych działań. 
Ustalili również plan kolejnych, tak, aby były zgodne z harmonogramem projektu. 

 

 

 

 Listopad 2021 

http://www.syzoi.gr/en/home-2/
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Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia w 
zakresie Rezultatów Pracy Intelektualnej 

IO1-ADD@ME Mieszany Program Szkoleniowy dla Młodzieży z 
Dysfunkcją Wzroku 

Mieszany Program Szkoleniowy dla Młodzieży z Dysfunkcją Wzroku jest już gotowy!! 

Składa się on z sześciu modułów wraz z odpowiadającymi im podcastami. Bogata i 

konkretna treść programu obejmuje takie obszary, jak: a. kierowanie pracą grupy i 

dynamika procesu grupowego, b. kompetencje liderskie, c. efektywna komunikacja 

interpersonalna, d. wspieranie rozwoju osobistego oraz zapewnienie wsparcia 

emocjonalnego w związku z różnorodnością, e. wiedza dotycząca sposobu przekazywanie 

innym ludziom informacji dot. osób z niepełnosprawnością wzroku, f. planowanie i 

realizacja warsztatów podnoszących świadomość. 

 

IO2-ADD@ME Mobilny Niezbędnik dla Młodzieży z Dysfunkcją 
Wzroku 

ADD@ME Mobilny Niezbędnik jest internetową aplikacją opracowaną za 
zachowaniem zasad pełnej dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku, 

zawierającą metody / narzędzia do stosowania w ramach edukacji pozaformalnej. Aplikacja 
ta będzie dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu 
(https://www.ambassadorsofdiversity.eu/) oraz ze stron organizacji partnerskich 
realizujących projekt. Będzie ona przetłumaczona następujące języki: angielski, hiszpański, 
francuski, grecki, włoski, polski i rumuński. 

 

IO3-ADD@ME Gra Quizowa Online dla Ambasadorów 
Różnorodności z Dysfunkcją Wzroku 

Gra quizowa online dla Młodych Ambasadorów Różnorodności jest wciąż w 
fazie rozwoju. Wszyscy partnerzy projektu pracują aktualnie nad wersją beta  
gry i przekazują informacje zwrotne do organizacji odpowiadających za ten 
Rezultat Pracy Intelektualnej.  
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ADD@ME SZKOLENIE DLA KADRY PROJEKTU 

Pierwsze szkolenie kadry projektu odbyło się w Warszawie (Polski Związek Niewidomych) w 
dniach 31 sierpnia – 4 września 2021. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele wszystkich 
organizacji zaangażowanych w realizację projektu zaprezentowali opracowane przez siebie 
moduły szkoleniowe, które zostały przez wszystkich przetestowane. Spotkanie było bardzo 
owocne, czego wynikiem było wniesienie pewnych poprawek i modyfikacji do opracowanych 
materiałów i związane z tym usprawnienie działań w ramach projektu.  

 

Najważniejsze Działania 
Upowszechniające 

 

• Kwiecień 2021, UICI zorganizowała spotkanie dla lokalnych władz oraz 
społeczności lokalnej, na którym zostały przedstawione informacje dotyczące 
projektu. UICI wydrukowała również newsletter dot. Projektu ADD@ME. 

• Czerwiec 2021, Ofensiva Tinerilor przeprowadziła spotkania online prezentujące 
materiały i warsztaty projektowe. W spotkaniach wzięli również udział 
przedstawiciele młodzieżowych NGOs (organizacji pozarządowych) ze Słowenii, 
Portugali i Rumunii. 

• Lipiec 2021, PZN zamieścił w czasopiśmie „Pochodnia” informacje dotyczące 
międzynarodowego spotkania projektowego, które odbyło się w Grecji. 

• Czerwiec & Sierpień 2021, Ofensiva Tinerilor przedstawiła projekt ADD@ME i jego 
materiały lokalnej organizacji działającej na rzecz niewidomych z Arad. Celem 
spotkania było również znalezienie potencjalnych uczestników przyszłych działań 
projektowych oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w nich. 

• Sierpień 2021, W newsletterze ICEVI nr. 2 (27/ 77) można znaleźć wiele informacji 
dotyczących Projektu ADD@ME tj. działania projektowe, cele oraz zakładane 
efekty tego przedsięwzięcia. Czytelnikami ICEVI są pracownicy akademiccy, 
naukowcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy, 
edukatorzy, pracownicy świetlic, pracownicy organizacji pozarządowych (NGOs), 
urzędnicy, inne osoby związane z sektorem edukacji. 

• Wrzesień 2021, PZN zamieścił w czasopiśmie „Pochodnia” informacje o szkoleniu 
dla kadry, które odbyło się w Warszawie. 
Partnerzy VIEWS International (ASBL) również przekazali informacje dotyczące 
działań projektowych: drugiego spotkania międzynarodowego oraz szkolenia dla 
kadry, które odbyło się w Warszawie. 
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• Listopad 2021, członkowie konsorcjum Projektu ADD@ME uczestniczyli w 
międzynarodowej konferencji ICERI, podczas której przedstawili efekty końcowe 
projektu. Ich prezentacja nosiła tytuł: „Wsparcie młodzieży z dysfunkcją wzroku 
w aktywnym angażowaniu się i oddziaływaniu na ich środowisko lokalne: 
przykład projektu ADD@ME”. Uczestnikami konferencji byli naukowcy, 
pracownicy akademiccy, nauczyciele szkół podstawowych i ponad podstawowych, 
wychowawcy, inni pracownicy z branży pedagogiki specjalnej. 

 

Odnośny cytat: Argyropoulos, V., Cascio, V., David, A., Elek, D., Hurtado Martínez, F., & 
Lemanczyk, A. (2021). Empowering young people with visual impairments to become 
active agents for social inclusion: the case of the ADD@ME project. Proceedings of 
ICERI2021 Conference (pp. 4832-4837). ISBN: 978-84-09-34549-6. 

 https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP 
 
 
 
 

Najważniejsze wydarzenia drugiego roku 

• Mieszana mobilność Młodych osób (C2) 

• Szkolenia lokalne 

• Trzecie spotkanie projektowe w Granadzie (Hiszpania) 

• Mieszana mobilność młodych - ADD@ME Warsztaty 
Podnoszące Świadomość realizowane przez młode osoby z 
dysfunkcją, uwrażliwiające społeczności lokalne krajów 
uczestniczących w projekcie na problematykę osób z 
dysfunkcją wzroku 

• Wydarzenia upowszechniające i ostatnie spotkanie 
projektowe we Florencji (Włochy) 
  

https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP
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Strona internetowa projektu ADD@ME:  

www.ambassadorsofdiversity.eu 
ADD@ME Facebook:  
Ambassadors of Diversity 

Logo projektu: Figury, które uosabiają włączenie, 
kreatywność, uczestnictwo i inicjatywę 

Dane kontaktowe 

Koordynator Projektu: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, 
Florence- Italy  
Osoba do kontaktu: Lisa Bucciolini , Email : firenze@irifor.eu , Tel. :  +39055580319 
 
 
 

Konsorcjum ADD@ME 

 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 
 

 

 

Podziękowania  
Niniejszy projekt “ADD@ME: Ambasadorzy Różnorodności i Równego Traktowania @ nowe Metody w Edukacji pozaformalnej (No: 

2020-2-IT03-KA205-019070) jest finansowany ze środków programu europejskiego Erasmus+ i koordynowany przez IT03 (ITALIA). 
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