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Projekto Nr. 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710 

VOCAL IN NEED projektas finansuojamas pagal Europos 

Sąjungos Erasmus+ Programą 2014-2020 kaip Strateginės 

partnerystės projektas. 

SEKITE MUS! www.facebook.com/Vocal-in-Need/  



 KAM PROJEKTAS NAUDINGAS? 

Jei dirbate pareigūnu saugumo srityje, ar tai 

būtų policija, pasienio tarnyba, ar migrantų 

ir pabėgėlių apsistojimo vietų priėmimo 

tarnyba, VOCAL IN NEED projekto sukurti 

įrankiai padės Jums geriau bendrauti su mi-

grantais, pabėgėliais ir kitais užsieniečiais, 

kurie nekalba Jūsų kalba. 

Jei dirbate įsidarbinimo konsultantu, pa-

tarėju ar mokytoju nevyriausybinėje ar ne 

pelno siekiančioje organizacijoje, VOCAL IN 

NEED projekto ištekliai gali padėti įveikti 

kalbos ir kultūrinius iššūkius dirbant su mi-

grantais ir pabėgėliais tose situacijose, ku-

riose be šių įrankių pagalbos reikėtų pasi-

remti vertėjo pagalba. 

Jei esate organizacijos, kuri teikia paslaugas 

migrantams ir pabėgėliams, vadovas, VOCAL 

IN NEED interaktyvūs įrankiai gali padėti 

Jūsų darbuotojams pagerinti bendravimo 

įgūdžius situacijose su asmenimis, kurie turi 

skirtingą kultūrinę ir kalbinę patirtį.  

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, 

susisiekite su mumis: 

https://vocal.erasmus.site 

Nesena pabėgėlių krizė ir didėjantis 

asmenų judėjimas tarp ES valstybių narių 

ir iš kitų pasaulio valstybių kelia daug 

iššūkių saugumui ir tiems pareigūnams 

bei organizacijoms, kurie susiduria su 

asmenimis iš skirtingų kultūrų ir nekal-

bančių toje valstybėje naudojama kalba.  

VOCAL IN NEED projektu siekiama užpil-

dyti šią kalbinę ir kultūrinę spragą patei-

kiant internete patalpintą mokymų 

platformą ir programėlę išmaniesiems 

telefonams, kad būtų galima geriau ben-

drauti su migrantais ir pabėgėliais šiose 

vietose: 

 policijos įstaigose, pasienio kon-

trolės punktuose; 

 prieglobsčio ar gyvenimo cen-

truose, skirtuose migrantams, 

pabėgėliams ir prieglobsčio prašy-

tojams; 

 agentūroms, kurios teikia moky-

mo, įdarbinimo ar kitokias paslau-

gas migrantams ir pabėgėliams. 

KUR KYLA DAUGIAUSIAI BENDRAVIMO 

PROBLEMŲ? 

Dalyvaujančios institucijos nustatė, kad toliau nurodytose situacijose reikėtų pa-

gerinti darbuotojų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, kalbinius ir tarpkultūri-

nius įgūdžius: 

 Kelyje (eismo reguliavimo situacijos); 

 Pranešant apie įvykį (policijos įstaigose); 

 Migrantų ir pabėgėlių prieglobsčio ir apgyvendinimo centruose (NVO); 

 Integracijos kursuose ar įdarbinimo tarnybose (įvairios organizacijos). 

 KAS? 

VOCAL IN NEED partneriai parengs, pavyzdžiui, šiuos 

produktus per projekto vykdymo laikotarpį: 

 Poreikių analizę partnerių valstybėse, kad būtų 

įvertinti apmokymų poreikiai, kylantys saugumo 

ir kitų institucijų pareigūnams, ir kad būtų gali-

ma parengti interaktyvią mokymų programą, 

pagrįstą realaus gyvenimo situacijomis, kuriose, 

respondentų nuomone, jų kalbos ir tarpkul-

tūrinės kompetencijos buvo nepakankamos; 

 Internetines mokymo programas, kurios būtų 

prieinamos naudojantis bet kokiu prietaisu ir 

išdėstytos naudotojui patogiu ir draugišku 

būdu, kuriose būtų žodynas, naudingos frazės, 

situacijos/virtualios ekskursijos, pratimai ir kul-

tūrinė informacija aštuoniomis skirtingomis 

kalbomis; 

 Programėlę išmaniesiems telefonams, kurioje 

būtų naudingos frazės ir žodžiai, padėsiantys 

saugumo ir kitų institucijų pareigūnams, susidu-

riantiems su kalbiniais iššūkiais. 

VOCAL IN NEED projektas 

bus vykdomas nuo 2017 

m. spalio mėn. iki 2019 

m. rugsėjo mėn. Šiuo 

laikotarpiu partneriai 

išplėtos internetinę 

mokymų programą ir 

programėlę išmaniesiems 

telefonams. 

KURIOMIS 

KALBOMIS? 

VOCAL IN NEED moky-

mo medžiaga bus pare-

ngta šiomis kalbomis: 

arabų, bulgarų, anglų, 

vokiečių, italų, lietuvių, 

rusų ir turkų. 

       KADA? 

KODĖL? 

“Šis projektas finansuojamas 

remiant Europos Komisijai. Ši 

publikacija ir visas jos turinys 

atspindi tik autoriaus požiūrį, 

ir Komisija nelaikytina atsakin-

ga už informacijos, esančios 

jame, bet kokį panaudojimą.“ 


