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Partnerzy w projekcie 

 

1. Unione Ciechi ed Ipovedenti Sezione 

Provinciale di Firenze, Koordynator Projektu, 

www.uicifirenze.it 

 

2. Fundacja Docete Omnes, 

www.doceteomnes.com 

 

3. VIEWS International AISBL, 

www.viewsinternational.e 

 

4. Polski Zwiazek Niewidomych, 

www.pzn.org.pl 

 

http://www.uicifirenze.it/
http://www.doceteomnes.com/
http://www.viewsinternational.e/
http://www.pzn.org.pl/
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5. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA, 

www.ofetin.ro 

 

 

6. University of Thessaly, Greece, 

http://old.uth.gr/en/ 

 

  

http://www.ofetin.ro/


 

3 

Kontakt 

Koordynator Projektu: 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 

Firenze, Florence- Włochy  

 

    Osoba do kontaktu: Lisa Bucciolini  

    E-mail : firenze@irifor.eu  

    tel. :  +39055580319 

 

 

www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

Ambassadors of Diversity 

  

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
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Niniejszy projekt “ADD@ME: Ambassadors of Diversity 

and non-Discrimination @ new Methods in non-formal 

Education” (No: 2020-2-IT03-KA205-019070) jest 

finansowany przez europejski program Erasmus+ i 

koordynowany przez IT03 (WŁOCHY) 
 

 

ADD@ME Ambassadors of Diversity and non-

Discrimination @ new Methods in non-formal 

Education 
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O projekcie ADD@ME 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, 

cyfrowego i dostępnego rozwiązania na poziomie 

europejskim w celu wspierania aktywnego uczestnictwa 
i integracji społecznej młodych ludzi z dysfunkcją wzroku, 

angażując ich jako Ambasadorów Różnorodności i 

Niedyskryminacji. 
 

W rzeczywistości, akronim ADD@ME podkreśla 

życzenie bycia włączonym do społeczeństwa 
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Główne cele Projektu 

➢ Wspieranie integracji społecznej i aktywnego 

udziału młodych ludzi z dysfunkcją wzroku poprzez 

opracowanie nowych, innowacyjnych praktyk pracy z 

młodzieżą (model ADD@ME), które mają być 

wykorzystywane przez młodzież z dysfunkcją wzroku 

 

➢ Wzmocnienie wiary w siebie, ducha inicjatywy i 

poczucia własnej wartości u młodych ludzi z 

dysfunkcją wzroku poprzez opracowanie 

dostosowanego do potrzeb, odpowiedniego 

Mieszanego Programu Szkolenia oraz zestawu 

dostosowanych narzędzi cyfrowych. 
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➢ Zwalczanie uprzedzeń i dezinformacji poprzez 

projektowanie nowych i innowacyjnych metod 

nieformalnego uczenia się, które mają być 

wykorzystywane przez młodzież podczas wydarzeń 

podnoszących świadomość społeczności lokalnej 

 

➢ Zachęcanie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku do 

podejmowania działań na rzecz aktywnego 

obywatelstwa i zaangażowania społecznego poprzez 

realizację Wydarzeń Podnoszących Świadomość, aby 

ich społeczność była świadoma kwestii róznorodności i 

niepełnosprawności 
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➢ Wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

działającymi na rzecz osób z dysfunkcją wzroku 

 
Działania 

Projekt jest podzielony na różne fazy związane z 

realizacją określonych rezultatów (Rezultaty Pracy 

Intelektualnej/IO) 

 

Faza 1: IO1-ADD@ME Mieszany Program Szkoleniowy  

Faza 2: IO2-ADD@ME Mobilny podręcznik 

Faza 3: IO3-ADD@ME Gra quizowa online  
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