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Kształcenie i szkolenie zawodowe  
osób niepełnosprawnych (VET) 
przez instytucje kulturalne 
2015-2017 !!
“Weź i mnie pod uwagę (CMI2)” 
!!
Drogi Czytelniku, !
W ciągu pierwszych czterech miesięcy nasz projekt zaczął przybierać realny kształt. 
Pracowaliśmy intensywnie, skupiając się na analizie potrzeb, zarówno w sensie indywidualnym, 
jak i w skali kraju. Wyniki tej analizy zostaną uwzględnione przy tworzeniu zarówno generatora 
aplikacji, jak i samych aplikacji testowych.  !
Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby raz jeszcze podziękować wszystkim beneficjentom i 
zainteresowanym, którzy pomogli nam w tej fazie działań projektowych. 

!!
Uruchomiliśmy także stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/CountMeIn2/ . Prosimy, 
odwiedź ją, polub i udostępnij! !
Weź i nas pod uwagę!  !
Zespół Projektu CMI2
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Partnerzy projektu: 
1. Den Selvejende Institution Gaia (GAIA), www.gaiamuseum.dk 
2. Elderberry AB (ELD), www.elderberry.nu 
3. BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (BEST), www.best.at 
4. Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány (SYMBIOSIS), www.szimbiozis.net 
5. Elearning Studios Ltd (ELS), www.e-learningstudios.com 
6. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (TEATR GRODZKI), www.teatrgrodzki.pl 
  
Dodatkowe informacje: Jolanta Kajmowicz-Sopicka 
e-mail: jolanta@teatrgrodzki.pl tel.: +48 600 382 894, +48 33 497 56 55 !
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraża opinie jedynie jego autora, 
Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji. 

www.cmi2.eu

Pierwsza aplikacja testowa jest już gotowa. Opiera się 
na krótkim filmie Teatru Grodzkiego, przedstawiającym 
wykonanie kukiełki z papieru. Doświadczenia uzyskane 
przy tworzeniu filmu oraz aplikacji będą kluczowe dla 
pozostałych siedmiu aplikacji testowych. Aby obejrzeć 
film, kliknij na link: https://www.youtube.com/watch?
v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be.  
Aplikacje będą gotowe do wstępnej ewaluacji między 
kwietniem a wrześniem 2016. Mamy nadzieję, że wielu 
naszych czytelników zechce je w tych miesiącach 
przetestować i pomóc nam udoskonalić generator 
aplikacji. 
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