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Aktualności 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy biuletyn projektu ADD@ME. W tym 

numerze chcemy poinformować o projekcie „Ambasadorzy różnorodności i 

niedyskryminacji @ nowe metody w edukacji nieformalnej”. Chcemy również 

pokrótce opisać projekt „ADD@ME”, przedstawić powody, dla których 

zainicjowaliśmy projekt, wskazać organizacje zaangażowane w projekt, a 

także opisać działania projektu. 

Projekt ADD@ME jest dofinansowany w ramach programu Erasmus + 

(działanie KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). 

Projekt trwa od listopada 2020 do  października 2022. 

 

Kwiecień 
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Pomysł na Projekt 
 
Projekt ADD@ME ma na celu wzmocnienie pozycji młodych osób z 

dysfunkcją wzroku, by stali się kluczowymi osobami w procesach i 

działaniach dotyczących ich integracji społecznej w Unii Europejskiej. 

Powyższy cel jest dużym wyzwaniem dla osób z dysfunkcją wzroku, 

biorąc pod uwagę nastawienie społeczne oraz bariery środowiskowe, 

które utrudniają im pełny udział w społeczeństwie. 

 

DLATEGO TEŻ, 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, cyfrowego 
i dostępnego rozwiązania 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 ich chęć włączenia się 

do społeczeństwa. 

 

Jakie Organizacje są zaangażowane w realizację 
projektu? 

W projekcie współpracuje sześć organizacji partnerskich z sześciu krajów. 

Organizacje te wnoszą do projektu istotny wkład. 

 

1. Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze Włochy 
(Koordynator) 

2. Fundacion Docete Omnes, Hiszpania 
3. Visually Impaired Education and work support international AISBL, Belgia 

4. Polski Zwiazek Niewidomych, Polska 

5. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA, Rumunia 

6. University of Thessaly, Grecja  
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Główne cele projektu 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU mogą być ujęte w następujący sposób: 

✓ Wspieranie integracji społecznej i aktywnego udziału młodych ludzi z dysfunkcją wzroku 
poprzez opracowywanie nowych, innowacyjnych praktyk pracy z młodzieżą (model 
ADD@ME), które mają być wykorzystywane przez młodzież 

✓ Wzmocnienie wiary w siebie, ducha inicjatywy i poczucia własnej wartości u młodych ludzi: 
opracowanie dostosowanego do potrzeb odpowiedniego programu szkolenia i zestawu 
dostosowanych narzędzi cyfrowych 

✓ 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 różnorodności i niepełnosprawności 

✓ Wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku. 

 

 
 
Działania 

Projekt jest podzielony na etapy związane z zakładanymi rezultatami 

(rezultaty pracy intelektualnej – IO): 

Faza 1: IO1-ADD@ME Mieszany program szkoleniowy (IO1-ADD @ ME) dla młodzieży z 

dysfunkcją wzroku 

Faza 2: IO2-ADD@ME Mobilny zestaw narzędzi (IO2-ADD @ ME) dla młodzieży z 

dysfunkcją wzroku 

Faza 3: IO3-ADD@ME gra quizowa online dla ambasadorów z dysfunkcją wzroku 
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Najważniejsze wydarzenia z pierwszego roku 

 

         ADD@ME rozpoczyna swoje działania 

 

• Spotkanie inauguracyjne (on-line) 

• Spotkanie inauguracyjne było okazją do przełamania lodów, aby 

członkowie zespołu projektowego „mogli się poznać”. Również 

kierownicy projektu przedstawili i nakreślili plan pracy projektu oraz 

główne jego etapy, w tym rezultaty pracy intelektualnej. Podczas 

spotkania inauguracyjnego zaprezentowano potencjalne logo projektu 

oraz omówiono różne plany, takie jak: plan upowszechniania, plan 

jakości i plan zapewnienia jakości. Na koniec odbyła się dyskusja 

dotycząca struktury rezultatu intelektualnego nr 1 (IO1), podziału zadań 

w ramach konsorcjum projektowego, a także dalszych kroków. 

 

 
Zrzut z ekranu ze spotkania inauguracyjnego 
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• ADD@ME strona internetowa: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

• ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

• Logo projektu: Postaci, które są uosobieniem integracji, 
kreatywności, kreatywności, uczestnictwa i inicjatywy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

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

  

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
mailto:firenze@irifor.eu
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Konsorcjum ADD@ME   
  

 
 

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

 

 

Fundacion Docete Omnes Hiszpania 

 

Visually Impaired Education and work support international 
AISBL Belgia 

 

Polski Zwiazek Niewidomych Polska 

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Rumunia 

 

University of Thessaly Grecja 

 

Podziękowania  

Niniejszy projekt “ADD@ME: Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in 

non-formal Education” (No: 2020-2-IT03-KA205-019070) jest finansowany ze środków 

europejskiego programu Erasmus+ i jest koordynowany przez IT03 (ITALIA). 

 


