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      Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oraz Urząd ds. Cudzoziemców serdecznie 
zapraszają na dwudniowe szkolenie ,,Komunikacja mi ędzykulturowa” , które odbędzie się  
w Warszawie w dwóch terminach: 4 i 5 grudnia oraz 10 i 11 grudnia 2014 roku.  
 
O Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
      
      Założona w 1951 roku Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji  jest wiodącą organizacją 
międzyrządową działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 156 krajów członkowskich,  
w tym Polska od 1992 roku. Dodatkowo 10 państw posiada status obserwatora.  

      IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym 
z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla 
wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz 
uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Biuro IOM na terenie Polski działa od 
2002 roku i prowadzi projekty w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji, zwalczaniu 
nieregularnej migracji oraz przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, integracji imigrantów, zdrowia oraz 
projekty badawcze.  

     Jednym z działań wspierających integrację migrantów w Polsce jest projekt „Zwi ększanie 
efektywno ści zarz ądzania migracjami w Polsce” . Celem projektu jest rozwój kompetencji  
w zakresie zarządzania migracjami, promocja dialogu międzykulturowego i ułatwianie integracji 
migrantów poprzez kompleksowe działania skierowane zarówno do migrantów, jak i społeczeństwa 
przyjmującego. W ramach projektu organizowany jest szereg szkoleń z dziedziny zarządzania 
migracjami i zarządzania różnorodnością. 
 
 
 

 

Termin szkolenia: I grupa: 4 – 5 grudnia 2014 r. 
II grupa: 10 – 11 grudnia 2014 r. 

Czas zajęć: I dzień: 9.00 – 16.00 
II dzień: 9.00 – 14.00 

Miejsce zaj ęć: Warszawa (szczegóły dotyczące miejsca szkolenia i zakwaterowania 
zostaną podane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji). 

Adresaci: � Wolontariusze, członkowie i członkinie, pracownicy i pracownice 
organizacji pozarządowych, którzy pracują z migrantami i/lub na rzecz 
cudzoziemców w Polsce.  

� Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, które chcą 
rozpocząć działania w w/w zakresie. 

Cel szkolenia: Rozwój kompetencji międzykulturowych poprzez: 
� poszerzenie wiedzy z zakresu różnic międzykulturowych; 
� rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i pokonywania barier  

w komunikacji międzykulturowej; 
� zapoznanie się z różnicami w sposobie przekazywania informacji; 

Zaproszenie na szkolenie 

Komunikacja mi ędzykulturowa 
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� rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi efektywnej komunikacji 

w pracy w zespołach międzynarodowych i pracy z cudzoziemskimi 
beneficjentami. 

Metody pracy: � metody aktywizujące (m.in. praca indywidualna, praca w zespołach 
zadaniowych, dyskusja, studium przypadku). 

Tematyka: 
 

� różnice międzykulturowe w odniesieniu do grup cudzoziemców 
mieszkających w Polsce; 

� psychologiczne i społeczne konsekwencje wyjazdu do innego kraju; 
� skuteczne narzędzia komunikacji międzykulturowej. 

Prowadz ące: Aleksandra Karwowska  – absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Trenerskiej TROP. Specjalizuje się  
w tematyce komunikacji i negocjacjach międzykulturowych. Jako trenerka 
IOM tworzy i realizuje programy szkoleniowe orientacji kulturowej dla 
pracowników i studentów cudzoziemskich przyjeżdżających do Polski. Ma 
również doświadczenie w opracowywaniu oraz prowadzeniu projektów z 
zakresu integracji i budowania zespołu. 
Anna Ochma ńska – z wykształcenia prawniczka, psycholożka i trenerka. 
Od 8 lat pracuje w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji 
realizując projekty na rzecz migrantów przymusowych i dobrowolnych. 
Prowadzi warsztaty integracyjne dla cudzoziemców przyjeżdżających do 
Polski. Specjalizuje się w tematyce komunikacji międzykulturowej. 

Koszty: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty 
zakwaterowania oraz koszty podróży dla uczestników i uczestniczek 
spoza Warszawy. 

Zgłoszenia: � Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line do 21 listopada  (link 
do formularza: http://bit.ly/1pYzbfW ).  

� Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na 
szkolenie. O wynikach rekrutacji poinformujemy najpóźniej  
25 listopada.  

Zaświadczenia: Osoby uczestniczące w całym szkoleniu otrzymają zaświadczenie 
potwierdzające udział w zajęciach. 

Kontakt: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji 
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa 
Dorota Brzezińska – asystentka do spraw szkoleń 
e-mail: dbrzezinska@iom.int; tel.: 22 538 91 97 

 
  

 

 


