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Witamy w pierwszym biuletynie projektu DARE!

.

Cele Projektu DARE

Rezultaty Projektu DARE

Praktyczny 
przewodnik 

dotyczący inkluzji 
społecznej

Podręcznik DARE

wraz z 

opowieściami 

cyfrowymi

E-platforma: 

Truth and DARE

Aplikacja mobilna

DARE

DARE: DisAble the barRiErs, to dwuletni projekt Erasmus+, realizowany w ramach Akcji 2 – Współpraca 

na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, który ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą we wdrażaniu integracyjnych 

projektów mobilności dla młodych osób o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza tych z wadami wzroku/ 

słuchu, czy niepełnosprawnych ficzycznie.

Wspieranie budowania potencjału osób pracujących 

z młodzieżą i organizacji młodzieżowych we 

wdrażaniu wysokiej jakości projektów mobilności 

inkluzywnej z udziałem młodzieży z różnymi 

niepełnosprawnościamiOtwarta praca z młodzieżą    

na rzecz współpracy 

międzysektorowej 

umożliwiającej większą 

synergię w różnych obszarach 

działań na rzecz włączenia 

społecznego niepełnosprawnej 

młodzieży

Wspieranie wolontariatu 

wśród młodych ludzi            

i zwiększenie wzajemnego 

wsparcia ze strony młodych 

ludzi wobec młodych 

PwVHPI

Wspieranie integracji 

społecznej młodzieży z różnymi 

niepełnosprawnościami poprzez 

zachęcanie organizacji 

pozarządowych do wdrażania 

inkluzywnych mobilności

Zwiększenie udziału 

niepełnosprawnoej młodzieży 

w życiu spłecznym, na 

poziomach lokalnym oraz 

europejskim, poprzez 

podnosienie świadomości na 

temat projektów Erasmus+ 

oraz mobilności młodzieży



Partnerstwo DARE

.
Skontaktuj się z nami!

JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V. (JKPeV), Drezno-Niemcy

SOCIETA' COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA.-ACLI FORMAZIONE 

RICERCA SERVIZI MANAGEMENT, Piza-Włochy

DANMAR COMPUTERS SP ZOO, Rzeszów-Polska

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA, Larissa-Grecja

KREISAU - INITIATIVE EV, Berlin-Niemcy

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Niemczech

9 i 10 kwietnia 2019 r., w biurze niemieckiego

koordynatora projektu Jugend- &

Kulturprojekt e.V. w Dreźnie, zostało

zorganizowane inauguracyjne spotkanie

projektowe, które poprowadziła Myrto-Helena

Pertsinidi.

Celem tego pierwszego spotkania było

przedstawienie założeń projektu, podział

zadań między i zaangażowanie zespołu

projektowego w ich realizację, a także

sfinalizowanie planu zarządzania oraz inne

kwestie administracyjne, które są niezbędne

do realizacji, ewaluacji i upowszechniania

projektu.

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.
Numer projektu: 

2018-3-DE04-KA205-017203

https://dare-project.de/
https://dare-project.de/
https://www.facebook.com/disablethebarriers/
https://www.facebook.com/disablethebarriers/

