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Praktyczny Przewodnik DARE dotyczący inkluzji 
społecznej dostępny w pięciu językach!
Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej jest 
pierwszym z czterech rezultatów opracowanych w ramach 
partnerstwa DARE. Głównymi grupami docelowymi Przewodnika 
DARE są europejscy eksperci w (międzynarodowej) pracy                  
z młodzieżą, a także organizacje młodzieżowe, które dążą do tego, 
aby praca z młodzieżą była bardziej włączająca. Przewodnik DARE 
zawiera wprowadzenie do integracyjnej międzynarodowej pracy       
z młodzieżą. Pięć rozdziałów poświęconych jest podstawowym 
zasadom i praktycznym podejściom, które pomagają osobom 
pracującym z młodzieżą w integracji. Mamy nadzieję, że zainspiruje 
on wiele osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą, aby ich 
inicjatywy były dostępne dla wszystkich młodych osób.

Pobierz Praktyczny przewodnik DARE dotyczący integracji 
społecznej, który jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, 
włoskim, polskim i greckim na stronie internetowej DARE.

Podręcznik DARE z opowieścią cyfrową jest dostępny!
Podręcznik DARE z opowieścią cyfrową przedstawia koncepcje wsparcia 
rówieśniczego i wzmacniania pozycji młodzieży w celu promowania integracji          
w międzynarodowych mobilnościach młodzieży. Opiera się na zasadach 
opowiadania historii, co sprzyja refleksji nad nowymi perspektywami, zachęcając 
tym samym do pozytywnych zmian i empatycznego doświadczenia u młodych osób, 
w tym z niepełnosprawnościami. Rezultat ten prezentuje zachowania oraz 
umiejętności młodych osób, którzy uczestniczyli już w międzynarodowych 
projektach młodzieżowych lub chcieliby wesprzeć każdego zainteresowanego 
przystąpieniem do podobnego projektu w ramach programu Erasmus +. 

Potwierdzeniem tego pozytywnego odbioru, jest fakt, że Podręcznik DARE                 
z opowieścią cyfrową został dodatkowo przetłumaczony na dwa kolejne języki –
hiszpański oraz rumuński - Romanian - dzięki czemu rezultat może dotrzeć do 
jeszcze większej liczby osób. Chcielibyśmy podziękować Serenie Borzoni i Mauricio 
Guerra de la Piedra za przygotowanie wersji hiszpańskiej oraz Ovidiu Oniciuc za 
opracowanie wersji rumuńskiej. 

Przeczytaj wersję online Podręcznika DARE z opowieścią cyfrową w językach EN, PL, 
DE, IT, EL i pobierz jako PDF (także wersję hiszpańską oraz rumuńską)!

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/Final-version_Guide_polish.pdf
https://dare-project.de/pl/handbook/
https://dare-project.de/pl/handbook-download/


.

Skontaktuj się z nami!

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi 

poparcia dla treści, które odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 

zawartych.
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Dołącz do DARE @disablethebarriers Discussion Group!

Partnerstwo DARE z przyjemnością ogłasza, że utworzono przestrzeń do dyskusji na
Facebooku: DARE @disablethebarriers Discussion Group, do której jesteś zaproszony! Ta
grupa dyskusyjna zapewnia osobom pracującym z młodzieżą, trenerom, wychowawcom,
członkom organizacji pozarządowych, ośrodkom szkoleniowym, młodzieży z zaburzeniami
wzroku, słuchu lub fizycznymi(PwVHPI) i ogólnie młodym osobom możliwość kontaktu
i wymiany pomysłów oraz informacji na temat tego, w jaki sposób młodzi PwVHPI mogą
czuć się silniejsi, bardziej angażować się w swoje społeczności i uczestniczyć
w międzynarodowych mobilnościach młodzieży (i innych działaniach finansowanych przez
UE). To integracyjna przestrzeń, w której wszystkie pomysły i sugestie są mile widziane,
ponadto nawiązywania kontaktów i budowania partnerstwa w celu wdrażania przyszłych
projektów mobilności włączającej, które będą angażować wszystkich!

Zaproś przyjaciół, zwłaszcza osoby młode, którzy angażują się w stworzenie bardziej
integracyjne j społeczności, oraz podziel się swoimi spostrzeżeniami, które uznasz za
istotne w kontekście projektu DARE!

Odwiedź także nasz blog i śledź najnowsze informacje o projekcie!

https://dare-project.de/
https://www.facebook.com/disablethebarriers/
https://www.facebook.com/groups/401136594431732
https://dare-project.de/pl/blog/category/blog/

