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Kształcenie i szkolenie zawodowe  

osób niepełnosprawnych (VET) 
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“Weź i mnie pod uwagę (CMI2)” 
 

Drogi Czytelniku, 
 

Oto piąty newsletter projektu CMI2! Od sierpnia, kiedy ukazał się poprzedni, podjętych 

zostało bardzo wiele kroków. Wśród beneficjentów upowszechniono pierwsze aplikacje, a 

obecnie partnerzy pracują nad kolejnymi, które będą wkrótce dostępne:   
 

• Jak oprawić książkę 

• Jak przygotować śniadanie 

• Jak poruszać się transportem publicznym 

• Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 

• Jak zrobić pranie 
  

 

Wszystkie aplikacje powiązane są ze szkoleniowym materiałem e-learningowym, do którego 

można uzyskać dostęp bezpośrednio ze strony internetowej CMI2: http://www.cmi2.eu/en-

gb/resources/ Aplikacje będą działać na Androidzie i IOS. Wersja testowa działa natomiast na 

Google Play.  
 

Pierwsze rezultaty CMI2 zostały przedstawione szerszemu gronu odbiorców w Brukseli, w 

październiku, w ramach konferencji EASPD: „Dwadzieścia lat w drodze. Przyłącz się do  

wyprawy”. Prezes Symbiosis, jednego z partnerów, przeprowadził tam warsztaty dotyczące 

zatrudniania osób z niepełnosprawnością, w czasie których wprowadzone zostały narzędzia 

CMI2. 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego projektu i bieżących rezultatów, 

zapraszamy do kontaktu z nami! Z przyjemnością 

poinformujemy Cię o naszych działaniach i kolejnych krokach. 

Prosimy także o informacje zwrotne! Odwiedź nas na 

Facebooku: https://www.facebook.com/CountMeIn2/  

 

Weź i nas pod uwagę!  

Zespół Projektu CMI2 

 

  E-SHOT nr 5 Grudzień 2016 

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 wyraz ̇a opinie jedynie jego autora, 

Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji. 
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