
 RAPORT Z ANALIZY POTRZEB  
Do końca lutego 2018 przeprowadzono Analizę potrzeb, w krajach partnerskich. Miała ona na celu zrozumienie potrzeb szkoleniowych 
pracowników ochrony, w odniesieniu do umiejętności językowych/kulturowych, potrzebnych dla sprawnej interakcji z imigrantami / 
uchodźcami, oraz stworzenie szkolenia online i aplikacji mobilnej, opartej na prawdziwych scenariuszach uwzględniających sytuacje, 
gdzie ich kompetencje językowe i kulturowe nie są wystarczające. 115 pracowników NGO/agencji ochrony (edukatorów, trenerów, 
doradców zawodowych, menadżerów firm szkoleniowych / usługowych dla imigrantów) oraz 79 pracowników ochrony (policjantów, 
pracowników straży granicznej, pracowników domów opieki dla uchodźców) zostało zapytanych o swoje potrzeby związane z pracą.  

SPOTKANIA  
Spotkanie inaugurujące (23-24 października 2017, Irlandia) 
Po krótkiej prezentacji wszystkich partnerów, koordynator projektu - Dr. Kristin Brogan, z Institute of Technology Tralee (IE), szczegółowo 
zaprezentowała projekt, jego główne cele i działania, po czym partnerzy, odpowiedzialni za poszczególne rezultaty zaprezentowali 
swoje pomysły na ich realizację. Najwięcej uwagi poświęcono pierwszemu rezultatowi, Raportowi z analizy potrzeb, i przygotowaniu 
właściwych treści ankiet do badania potrzeb; jednej dla pracowników ochrony i drugiej dla organizacji NGO i innych podmiotów, 
pracujących w tym obszarze. Analiza potrzeb zagwarantuje, że przedstawiciele grup docelowych, w najbliższych miesiącach, zostaną 
poinformowane o projekcie. Następne spotkanie odbędzie się 7-8 maja 2018, w Rzeszowie.  

NASTĘPNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

Kolejnym ważnym działaniem w projekcie Vocal in Need będzie opracowanie modułów szkoleniowych, w oparciu o rezultaty Raportu z analizy potrzeb. 
Partnerzy projektu Vocal in Need opracują cztery moduły szkoleniowe (W drodze – Raportowanie zdarzenia – W domu opieki – Na kursie integracyjnym), 
oraz moduł Kompetencje interkulturowe. Każdy z modułów będzie zawierał: 

  Słowa kluczowe    Zwroty kluczowe     Dialogi    Kwizy   Informacje dotyczące danego tematu    Test końcowy. Partnerzy projektu rozpoczęli już 
tworzenie prototypów modułów szkoleniowych.  

Później, prototypy modułów zostaną przetłumaczone na języki partnerów, a informacje w nich zawarte zostaną dopasowane do sytuacji w 
poszczególnych krajach partnerskich. Po ukończeniu 5 modułów szkoleniowych, powstanie również aplikacja na telefon (Mobilny asystent), 
zawierająca przydatne, wybrane wcześniej, słowa i zwroty, które pomogą pracownikom ochrony w pokonywaniu barier językowych. Będzie to 
wartościowe narzędzie ułatwiające wzajemne zrozumienie: aplikacja ta zapewni dostęp do kluczowych słówek i zwrotów, wraz z nagraniami audio (w 
językach obcych), zapewniając szybką pomoc w sytuacjach, w których występuje bariera językowa. Moduły szkoleniowe VOCAL IN NEED będą 
dostępne w następujących językach: 

 
Mykolas Romeris University, z Litwy 

 
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” z 
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Esenler Meslekive Teknik Anadolu Lisesi, 
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assist GmbH, organizacja szkoleniowa z Niemiec 

 
Danmar Computers LLC, firma o profilu IT, z Polski  

 
Formazione Co&So Network (FCN), konsorcjum 

spółdzielni socjalnych z Włoch 
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Projekt Vocal In Need ma na celu wypełnienie luki w obszarze kompetencji kulturowych i językowych, wśród pracowników ochrony, 

poprzez opracowanie szkolenia online oraz aplikacji mobilnej. Rozwiązania te przyczynią się do lepszej interakcji z migrantami i 

uchodźcami, jak również dla zwiększenia umiejętności językowych i kulturowych osób pracujących w: 

Strona projektu https://vocal.erasmus.site  
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Facebook 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 

publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną 

 www.facebook.com/Vocal-in-Need/ 

 

 

Partnerstwo projektu Vocal In Need składa się z dziewięciu instytucji, z ośmiu krajów: 
• arabski • bułgarski • angielski • niemiecki • włoski • litewski • rosyjski • turecki 
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