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Ο Πρακτικός Οδηγός Κοινωνικής Ένταξης DARE 
είναι τώρα διαθέσιμος σε 5 γλώσσες!

Ο πρακτικός οδηγός ένταξης DARE είναι το πρώτο από τα τέσσερα 
πνευματικά αποτελέσματα  που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 
σύμπραξης  DARE. Οι κύριες ομάδες-στόχοι του Οδηγού DARE είναι 
Ευρωπαίοι που ασχολούνται με τον τομέα της νεολαίας σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς και οργανώσεις νεολαίας  που φιλοδοξούν να 
καταστήσουν αυτό τον τομέα πιο περιεκτικό. Ο Οδηγός DARE 
περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη διεθνή εργασία για νέους χωρίς 
αποκλεισμούς. Τα πέντε κεφάλαιά του ερευνούν τις βασικές αρχές 
και πρακτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τους εργαζομένους 
στον τομέα της νεολαίας στο να κάνουν τις δραστηριότητές τους 
πιο περιεκτικές. 

Πραγματοποιήστε λήψη του Πρακτικού Οδηγού DARE για ένταξη, ο 
οποίος διατίθεται στα αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά και 
ελληνικά, στον ιστότοπο DARE. 

Το Εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης DARE για 
ενδυνάμωση κυκλοφόρησε! 

Το Εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης DARE για ενδυνάμωση εισάγει τις έννοιες της 
υποστήριξης μεταξύ νέων και της ενδυνάμωσής τους για την προώθηση της ένταξης 
στη διεθνή κινητικότητα μέσω προγραμμάτων. Μέσα από την ψηφιακή αφήγηση, 
δημιουργεί μια συναρπαστική εμπειρία για νέους με και χωρίς αναπηρίες. 

Αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα  παρουσιάζει τις δεξιότητες των νέων εθελοντών 
που έχουν ήδη συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα για νέους και θα ήθελαν να 
υποστηρίξουν όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Erasmus + Youth 
Mobilities. Το Εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης DARE για ενδυνάμωση έχει 
μεταφραστεί σε ακόμη δύο γλώσσες - Ισπανικά και Ρουμανικά. Θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τη Serena Borzoni και τον Mauricio Guerra de la Piedra για την 
παροχή της ισπανικής έκδοσης και τον Ovidiu Oniciuc για τη ρουμανική έκδοση.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση του Εγχειριδίου Ψηφιακής Αφήγησης DARE για 
ενδυνάμωση στα EN, PL, DE, IT, EL και κατεβάστε το σε μορφή PDF σε όλες τις 
γλώσσες(συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής και ρουμάνικης έκδοσης)!

https://dare-project.de/dare-practical-guide-for-inclusion-2/
https://dare-project.de/handbook/
https://dare-project.de/handbook-download/


.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας

έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.

Κωδικός Έργου: 
2018-3-DE04-KA205-017203

Γίνετε μέλος της ομάδας συζήτησης DARE 
@disablethebarriers!

Η συνεργασία DARE ανακοινώνει με χαρά ότι η Ομάδα Συζήτησης DARE
@disablethebarriers είναι τώρα έτοιμη και μπορείτε πλέον να συμμετάσχετε! Αυτή η
ομάδα συζήτησης παρέχει ένα χώρο για εργαζόμενους στο πεδίο της νεολαίας,
εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, μέλη ΜΚΟ, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, νέους με
οπτικές, ακουστικές ή σωματικές αναπηρίες (μΟΑΣΑ), και γενικά νέους, να συνδέονται
και να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες για το πώς οι νέοι μΟΑΣΑ μπορούν να
αισθάνονται πιο ενδυναμωμένοι, να συμμετέχουν περισσότερο στις κοινότητές τους και
σε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας νέων (και άλλες δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ). Είναι ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς όπου όλες οι ιδέες
και οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες. Παρέχει επίσης ευκαιρίες για δικτύωση και
ανάπτυξη συνεργασιών για την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων κινητικότητας
χωρίς αποκλεισμούς που θα περιλαμβάνουν όλους!

Μη διστάσετε να προσκαλέσετε όλους τους φίλους σας, ειδικά τους νέους μΟΑΣΑ, οι
οποίοι θέλουν να κάνουν τις κοινότητές τους πιο ανοιχτές και μοιραστείτε οποιεσδήποτε
πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι σημαντικές για τον στόχο του DARE!

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το blog μας και να δείτε τα τελευταία νέα μας!

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

