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Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie w ramach programu Erasmus+ 

  
Intercultural Dialogue And Empathic Communication 

 
Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) zaprasza osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą 

(także wolontariuszy) do udziału w tygodniowym bezpłatnym treningu poświęconym tematyce dialogu 

międzykulturowego  oraz empatycznej komunikacji. Trening odbędzie się w Wiśle między 2 a 9 

października i jest finansowany ze środków Narodowej Agencji programu ERASMUS+. 
 
Opis projektu: 
 
 Projekt jest odpowiedzią na bieżące wyzwania, przed którymi stanęły kraje europejskie. 

Zwiększenie liczby imigrantów i uchodźców spotkało się z wieloma obawami wśród mieszkańców 

Europy, dały znać o sobie postawy ksenofobiczne, stereotypy, uprzedzenia na tle etnicznym i religijnym. 

Pojawiły się przypadki mowy nienawiści i aktów przemocy na tle etnicznym.  

W związku z tym szczególnie ważne wydaje się promowanie postaw dialogu międzykulturowego i 

międzyreligijnego oraz podejścia do drugiego człowieka opartego nie na stereotypach, lecz na szacunku, 

empatii i zrozumieniu dla kulturowych różnic.    

 Ważną rolę w tym aspekcie odgrywają osoby, które pracują z młodzieżą i zajmują się 

kształtowaniem postaw młodych ludzi.  Kształtowanie takich postaw jest możliwe dzięki pokazaniu 

młodym ludziom, jak komunikować się z drugim człowiekiem, jak z empatią odnosić się do jego 

potrzeb i jak wychodzić poza stereotypy, nie nadając etykietek, lecz szanując zarówno unikalność i 

wyjątkowość każdego człowieka, jak i jego kulturową i religijną przynależność. 

 
Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w projekcie: 

 

– dowiesz się, jak komunikować się z młodymi ludźmi w sposób oparty na zrozumieniu i empatii, 

a przez to propagować takie wzorce komunikacji i przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy wśród 

młodzieży,  

– nauczysz się słuchać w empatyczny sposób, nazywać potrzeby i uczucia rozmówcy, a także wyrażać 

własne uczucia, potrzeby i prośby w taki sposób, by być zrozumianym,  

– poznasz metodę Action Learning jako sposób wspólnego rozwiązywania problemów. Korzystając z tej 

metody, będziesz pracować nad wyzwaniami i trudnościami, z jakimi stykasz się w swojej pracy,  

– podniesiesz swoje kompetencje międzykulturowe poprzez studium przypadku i odgrywanie scenek, 

ucząc się, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty na tle kulturowym, 

– wzbogacisz swoją wiedzę na temat innych religii, w tym islamu oraz dowiesz się, jak budować dialog 

międzyreligijny wśród młodzieży, 

– będziesz współpracował i wymieniał doświadczenia z osobami pracującymi z młodzieżą z innych 

krajów europejskich (Rumunii, Grecji, Węgier oraz Litwy), 

– rozwiniesz swoje kompetencje językowe (całość programu prowadzona w języku angielskim),  

– spędzisz aktywnie czas w malowniczej miejscowości Wisła. 

 
Jakie wymagania muszą spełnić uczestnicy: 
 

– być osobą pełnoletnią, 

– posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą, być zainteresowanym rozwojem swoich kompetencji 

komunikacyjnych i poznaniem metod edukacji pozaformalnej, 
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– potrafić komunikować się w języku angielskim. 
 
Informacje organizacyjne:  
 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy  „ORION” w Wiśle  

Czas trwania: od 2 do 8 października 2016 

 

Zapisy i pytania prosimy kierować do koordynatora projektu:  

Karolina Falkowicz, kontakt mailowy: youth@chsch.pl 

mailto:youth@chsch.pl

