
 ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА 
Четвъртата международна работна среща по проекта Vocal in Need се проведе на 12 септември 2019 г. в Полицейското управление на 
Дрезден, Германия, като домакини бяха партньорите от Hochschule der Sächsischen Polizei, Дрезден. На срещата бяха анализирани 
резултатите в тази последна фаза на проекта, бяха обсъдени някои възникнали дребни въпроси по подготвяните материали, бяха отчетени 
резултатите от тестването с цел да се изясни оставащата работа по тренировъчните модули онлайн и приложението Мобилен асистент. 
Бяха дискутирани и последните въпроси, свързани с административното обслужване на проекта, както и последните детайли от организацията 
на заключителната конференция, планирана за следващия ден. 
Партньорите споделиха виждания за развитие на идеята на проекта в следващо проектно предложение и по-нататъшна колаборация по 
програмата Erasmus+ през идната година. 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ МОДУЛИ ОНЛАЙН И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ  

След тестването през юни и юли във всички държави на партньорите, както и корекциите и подобренията в резултат на получените отзиви и 
предложения тренировъчните модули онлайн и мобилното приложение Vocal In Need вече са налични на следните езици:  

• английски • арабски • български • италиански • литовски • немски • руски • турски 
Тренировъчните модули се намират в секцията „Модули“ на уебсайта на Vocal in Need на адрес: https://vocal.erasmus.site.  

Последното издание на приложението Мобилен асистент може да бъде изтеглено от следните адреси: 

iOS: https://apps.apple.com/app/id1462669892  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.vocalinneed  

Приятна работа! 

Заключителната конференция на Vocal in Need 

Заключителната конференция на Vocal in Need, посветена на представянето на платформата за работа с модулите и на приложението пред 
широка целева аудитория, се проведе на 13 септември 2019 г. в Дрезден в хотел Dorint. Събитието бе открито от заместник-ректора на 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Висшето училище по приложни полицейски науки). След това проф. д-р Том Тиме от същата институция 
изнесе лекция на тема „Социалните промени и междукултурната компетентност – предизвикателства за полицейските служители“. В 
изказването си след него д-р Кристин Броган, представител на водещата партньорска организация – координатор на проекта, Institute of 
Technology (Технологическия институт) в Трали, Ирландия, се фокусира върху важността на финансираните от ЕС проекти, които допринасят за 
сплотяване на европейските граждани, и представи Vocal in Need. След нея думата бе дадена на Холгер Бинцле от die Berater, Австрия, който 
представи езиковите модули, и колегите от assist GmbH, Германия, отговарящи за модула по междукултурно общуване. Конференцията 
завърши с изказването на Лукаш Клапа от Danmar Computers LLC, Полша – той представи приложението за полицейски служители Мобилен 
асистент, към което присъстващите проявиха сериозен интерес. 

Успехът на заключителната конференция на Vocal in Need бе гарантиран от присъствието на 75 участници (в това число чуждестранни гости от 
Румъния, Унгария и Турция), работещи в различни сфери – полиция, агенции по интеграция на мигранти, социални служби, агенции, 
предлагащи обучение и тренинг, и др. 

От името на всички партньори във Vocal in Need – огромна благодарност към Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) и специално към Татяна 
Мюлер-Шолих за прекрасната организация! 

 

В екипа на проекта Vocal In Need са включени 9 институции от 8 държави: 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация 

отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде 

търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация 

 
Университет „Миколас Ромерис“, Литва 

 
Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, България 

 
Esenler Meslekive Teknik Anadolu Lisesi – 

професионално училище, Турция 

 
die Berater – частен институт за 

професионална подготовка и 

консултации, Австрия 
 

 

Технологически институт в Трали (Ирландия) 

(координатор на проекта) 

 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) – висше 

училище по приложни полицейски науки, 

Германия 
 

 
assist GmbH – компания, предоставяща обучение 

и тренинги, Германия 

 
Danmar Computers LLC – частна компания, 

Полша  

 
FormAzione Co&So Network (FCN) – консорциум 

от социални кооперативи, Италия 

 

Професионално ориентирани култура и език в нужда 

Уебсайт на проекта https://vocal.erasmus.site  

Информационен бюлетин № 4 

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