
 4 SPOTKANIE PARTNERÓW 
Czwarte i zarazem ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Vocal in Need zostało zorganizowane w departamencie policji w Dreźnie 
(DE), przez Hochschule der Sächsischen Polizei, 12 września 2019 r. 

Spotkanie było okazją do podsumowania i przedyskutowania pozostałych w projekcie pytań dotyczących rezultatów intelektualnych, a także 
rozpatrzenia wyników fazy pilotażowej w celu sprawdzenia, co należy poprawić w modułach szkoleniowych online i aplikacji mobilnej. 

Po omówieniu ostatnich zagadnień administracyjnych w projekcie, uzgodniono szczegóły organizacji finałowej konferencji. 

Na koniec, partnerzy podzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi kontynuacji współpracy w ramach programu Erasmus+. 

URUCHOMIENIE MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH ONLINE I APLIKACJI „MOBILNY ASYSTENT” 

Po fazie pilotażowej, która odbyła się w czerwcu i lipcu we wszystkich krajach partnerskich, a także poprawkach i ulepszeniach zasugerowanych przez 

użytkowników, zarówno moduły szkoleniowe online, jak i aplikacja są już dostępne w językach • arabskim • bułgarskim • angielskim • niemieckim • 

włoskim •litewskim • rosyjskim • tureckim 

Moduły szkoleniowe online można znaleźć w sekcji „Moduły” na stronie Vocal in Need https://vocal.erasmus.site. 

Ostateczną wersję „Mobilnego Asystenta” można pobrać klikając w poniższe linki: 

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

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

Życzymy miłego korzystania! 

Finałowa konferencja projektu “Vocal in Need” 

Finałowa konferencja Vocal in Need odbyła się 13 września w hotelu Dorint w Dreźnie i miała na celu przedstawienie platformy oraz aplikacji mobilnej 

szerokiej grupie docelowej. 

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prorektora Saxon University of Applied Police Sciences (Niemcy). Następnie prof. Dr Tom 

Thieme z Saxon University of Applied Police Sciences przedstawił uczestnikom temat projektu „Zmiany społeczne i kompetencje międzykulturowe - 

wyzwanie dla sił policyjnych”. 

Następnie dr Kristin Brogan z organizacji koordynującej Institute of Technology Tralee (Irlandia) przedstawiła znaczenie projektów UE dla spójności 

społecznej i zaprezentowała wprowadzenie do projektu Vocal in Need. Poranna sesja była kontynuowana wprowadzeniem do modułów językowych 

Vocal in Need autorstwa Holgera Bienzle z die Berater (Austria) i współpracowników z GmbH z Niemiec (dla części moduł międzykulturowy). Na 

zakończenie przedstawiciele Danmar Computers (Polska) przedstawili aplikację dla pracowników ochrony, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród 

uczestników konferencji. 

Finałowa konferencja Vocal in Need zakończyła się sukcesem. Wzięło w niej udział około 75 osób (w tym zagraniczni goście z Rumunii, Węgier i Turcji) 

pochodzących z różnych obszarów grupy docelowej, takich jak siły policyjne, agencje integracyjne dla migrantów, usługi społeczne, agencje 

szkoleniowe itp. 

Ogromne podziękowania od partnerstwa Vocal in Need dla Hochschule der Sächsischen Polizei, a zwłaszcza dla Tatjany Müller za jej wysiłek włożony w 

organizację tego wyjątkowego dnia! 
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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: 
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