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DLACZEGO BICAS? 
 

Trwająca integracja europejska i rosnąca liczba imigrantów oraz uchodźców 

w UE sprawiły, że potrzeba kompetencji międzykulturowych w zawodach zaj-

mujących się bezpośrednio ludźmi jest nieunikniona. Do chwili obecnej pro-

blem ten nie był uwzględniony w kształceniu zawodowym. Jest to kwestia po-

ważna i aktualna, zwłaszcza w zakresie usług pomocy przedmedycznej wśród 

pracowników służb ratunkowych. 

Ratownicy medyczni stoją w obliczu sytuacji, w których wiedza o międzykultu-

rowości jest niezbędna. Pomoc przedmedyczna w nagłych przypadkach jest 

ograniczona z powodu braku aspektów międzykulturowych w szkoleniach. Ma-

ją one na celu przygotować do pracy w różnych sytuacjach, w których taka wie-

dza jest konieczna. Jej brak prowadzi do trudności w komunikacji z pacjentami, 

a także do poważnych komplikacji wynikających z różnic religijnych, kulturo-

wych, wyzwań społecznych i wysokiego poziomu stresu utrudniających pracę 

w sytuacjach nagłych. 

Cele i założenia projektu BICAS: 

* Zwiększenie kompetencji międzykulturowych ratowników medycznych przez 

komplementarne podejście do szkolenia wstępnego i ciągłego uczenia się przy 

zastosowaniu kryteriów ECVET; 

* Wspieranie ratowników medycznych w ich codziennej pracy poprzez łatwe 

zapewnienie dostępu do ważnych informacji o kontekście kulturowym z wyko-

rzystaniem aplikacji mobilnej „Quick Reference in Action”; 

* Usprawnienie pracy ratowników medycznych poprzez obniżenie poziomu 

stresu dzięki zrozumieniu problematyki międzykulturowości oraz zdolności do 

ciągłego działania; 

* Zwiększenie świadomości wśród interesariuszy (pracowników służby zdrowia, 

pogotowia ratunkowego, dostawców szkoleń w tym zakresie) oraz beneficjen-

tów (imigrantów) dotyczącej różnic kulturowych i roli służb ratownictwa me-

dycznego. 
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Kompetencje międzykulturowe są kluczowymi kompetencjami  
w globalnym świecie 

Co to jest BICAS? 

Szkolenie międzykulturowe w Grenadzie 

Pierwszym etapem w projekcie BICAS było 

szkolenie międzykulturowe dla partnerów 

projektu, które odbyło się w grudniu 2016 r. 

i prowadzone było przez Andalucia Acoge. 

Jego celem było poznanie i zdefiniowanie 

czym są kompetencje międzykulturowe. 

Konsorcjum projektu spotkało się w Grena-

dzie na terenie Andaluzyjskiej Szkoły Zdrowia 

Publicznego (EASP). Poza wspaniałym wido-

kiem na region, ważna była również lokaliza-

cja, ponieważ specjaliści z różnych dziedzin 

związanych z migracją i sposobami radzenia 

sobie z tym zjawiskiem przebywali na terenie 

szkoły. 

Mieliśmy pięć intensywnych dni szkolenio-

wych, w trakcie których mogliśmy opracować 

program nauczania dla kursu. Kurs międzykul-

turowy nie tylko zapewniał ważne informacje 

i wiedzę, ale był również okazją do wymiany 

dobrych praktyk. Tydzień wspólnego kształce-

nia zintegrował partnerów w projekcie, 

a także wyznaczył dalszy kierunek współpracy 

i kolejne zadania. 

Koncepcja szkolenia oraz Aplikacji Mobilnej. 

Po zebraniu pierwszych pomysłów zaprezen-

towanych na szkoleniu BICAS w Grenadzie, na 

początku roku 2017 podjęto próbę ich wyko-

rzystania do opracowania szkolenia i omówie-

nia jego możliwości w ramach naszego part-

nerstwa. Po przygotowaniu koncepcji kursu, 

w trakcie następnego spotkania w Wiedniu, 

konieczne będzie „przełożenie” zawartości 

kursu na język e-learningowy za co odpowie-

dzialny będzie partner z Niemiec – Wisamar. 
Jednocześnie Danmar Computers rozpocznie 

pracę nad aplikacją mobilną.  

 

Prof. Daniel Lopez-Acuna zaprezentował projekt SH-CAPAC 



Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publi-
kacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowie-
dzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  

 

 

 

Chcielibyśmy, aby produkty, które będą tworzone i rozwijane w trakcie całego projektu, były komplekso-

we. Dlatego też zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w ich opracowywaniu, ale również wzięciu udzia-

łu w pilotażu. Zapraszamy również wszystkich do wykorzystywania aplikacji mobilnej w ich pracy zawodo-

wej. 

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat projektu BICAS lub jeśli są Państwo 

zainteresowani szkoleniem dotyczącym aplikacji mobilnej, zachęcamy do prenumeraty newsletterów  

i odwiedzenia naszej strony internetowej: www.bicas-online.eu  

lub kontakt z instytucjami partnerskimi: 

  

Jak wziąć  udział / korzys ći z BICAS? 

Włochy 

 Euro Project Lab S.r.l.s. 

Kontakt: alexandra@europrojectlab.com 

Polska 

 Danmar Computers LLC 

Kontakt: k.ciapala@danmar-computers.com.pl 

Hiszpania 

 Federacion Andalucia Acoge 

Kontakt: alicia.ocon@acoge.org 

Austria 

 Johanniter Österreich 

Ausbildung und Forschung gGmbH 

Kontakt: Nadine.Sturm@johanniter.at 

Niemcy 

 Johanniter Akademie 

Bildungsinstitut Mitteldeutschland 

Kontakt: Jana.Goldberg@johanniter.de 

  Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH 

Kontakt: Carola.Dierich@wisamar.de 

Nadchodzące wydarzenia: 

 

Spotkanie partnerskie w Wiedniu: 

08.-09.05.2017 


