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ADD@ME osiągnął znaczące kroki 

Witamy w czwartym Newsletterze  projektu ADD@ME. W tym numerze mamy przyjemność 
zakomunikować o ważnych działaniach, które miały miejsce w ramach projektu "Ambassadors of 
Diversity and non-Discrimination@ new Methods in non-formal Education (ADD@ME)". W tym 
numerze przekażemy informacje o spotkaniu końcowym, wydarzeniach Upowszechniających i 
konferencji na zakończenie projektu. 
Spotkania projektowe 

Czwarte i ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe miało miejsce we Florencji. Spotkanie było 
zorganizowane przez Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, 
koordynatora projektu. W spotkaniu brali udział reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich, aby 
podsumować wszystko, co zostało zrealizowane (np. Wielojęzyczny Przewodnik ADD@ME do gry 
quizowej online dla ambasadorów z dysfunkcją wzroku) i podjąć decyzję o wydarzeniach 
upowszechniających w krajach partnerskich. 

Działania 

Przegląd działań w ramach rezultatów pracy 

Projekt ADD@ME ma trzy rezultaty pracy intelektualnej (IO). 
1. IO1- ADD@ME Mieszany Program Szkoleniowy dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku z 

podcastami 
2. IO2 – ADD@ME Narzędzie mobilne dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku 
3. IO3 -  ADD@ME Gra quizowa online dla ambasadorów z dysfunkcją narządu wzroku 

Możesz je znaleźć I pobrać na stronie projektu  
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

Wydarzenia Upowszechniające 

Konferencja Końcowa 

Konferencja na zakończenie projektu miała miejsce w Biblioteca delle Oblate we Florencji, we 
Włoszech. W wydarzeniu wzięło udział 40 osób, które otrzymały szczegółowe informacje o 
projekcie i rezultatach pracy intelektualnej.  

Warsztaty we Florencji 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze zorganizowała warsztaty pt. 

“Warsztaty Podnoszące Świadomość Na Temat Dysfunkcji Wzroku” 24 września 2022 r. na 
Circolo Baragli. Uczestnicy brali udział w  warsztatach w celu zapoznania się z pomaganiem 
osobie niewidomej, sposobami uprawiania sportu przez osoby niewidome i technologiami 
wspomagającymi używanymi przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku. 

mailto:ADD@ME)%22.W
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/


 

Wydarzenie Upowszechniające w Rumunii 

Ofensiva Tinerilor, rumuński partner w projekcie ADD@ME, 6 października zorganizowała 
wydarzenie upowszechniające. Wzięło w nim udział wielu nauczycieli i edukatorów z instytucji 

edukacyjnych  gminnych i powiatowych, którzy teraz mają dostęp do platformy ADD@ME. 

Wydarzenie Upowszechniające w Polsce 

Polski Związek Niewidomych, polski partner projektu, zorganizował wydarzenie 
upowszechniające w Warszawie. W wydarzeniu upowszechniającym wzięło udział 32 
uczestników, reprezentantów innych organizacji działających na rzecz osób z dysfunkcją 
narządu wzroku oraz nauczycieli akademickich, pedagogów (pracujących zarówno z 
niewidomą młodzieżą jak również uczniami z dysfunkcją narządu wzroku) oraz osoby 
pracujące z niewidomymi lub zainteresowane tematem dysfunkcji narządu wzroku. 
Wydarzenie obejmowało prezentacje, ale był też czas na otwartą dyskusję, na podzielenie 

się swoją opinią na temat projektu i rezultatów pracy intelektualnej.  

Warsztaty w Grecji 

The University of Thessaly, grecki partner w projekcie, zorganizował warsztaty dotyczące 
dysfunkcji narządu wzroku pt. “Empiryczne Warsztaty Na Temat Dysfunkcji Narządu 
Wzroku” w sobotę 22 października 2022 w centralnym budynku Uniwersytetu. W warsztatach 
uczestniczyło 46 nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli szkół specjalnych. Warsztaty 
obejmowały doświadczenia związane z dysfunkcją narządu wzroku, doświadczanie świata 
poprzez zmysły, pomoc osobie niewidomej, jak również rozwijanie umiejętności 
przywódczych. 

Wydarzenie Upowszechniające w Hiszpanii 

Fundación Docete Omnes, Hiszpański partner projektu, zorganizował wydarzenie 
upowszechniające pt. “Empoderar a los jóvenes con discapacidad visual para convertirlos 
en Actores Clave en los procesos concernientes a su propia Inclusión Social a nivel 
europeo” 24 października 2022  w La Blanca Paloma VET centre w Zubii (Grenada). 
Uczestnikami było trzydziestu siedmiu pracowników i studentów integracji społecznej oraz 
nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą, psycholodzy, pedagodzy, oraz inne osoby 
wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie obejmowało prezentację 
i dyskusję dotyczącą różnych kwestii, np. Jak działają usługi społeczne w Hiszpanii, ich 
powiązania z innymi instytucjami w całej Europie, oraz wykorzystywanie technologii do 
nauczania osób z dysfunkcjami wzroku. 

 

Warsztaty w Belgii  

Belgijski partner, Views International  zorganizował trzy wydarzenia upowszechniające ze 

względu na różnorodność uczestników. Wszystkie wydarzenia miały miejsce w Liège pod 

koniec października 2022. Pierwsze wydarzenie odbyło się w IRHOV; wzięło w nim udział 

11 uczniów i nauczycieli szkoły dla niewidomych. Drugie wydarzenie odbyło się w lokalnej 

szkole średniej, Jean Boets. Wzięła w nim udział grupa składająca się z 16 nastolatków 

i osób pracujących z młodzieżą. W trzecim wydarzeniu upowszechniającym, 

zorganizowanym w lokalnej organizacji pozarządowej, La Baraka, uczestniczyło 15 osób 



 

dorosłych pracujących z młodzieżą. Wszystkie wydarzenia składały się z części 

teoretycznej prezentującej projekt i jego cele oraz bardziej praktycznej sesji, podczas której 

testowano grę quizową on-line i metody z narzędzia mobilnego dla ambasadorów.  
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