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KONTAKT

Koordynator projektu:  
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Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy  
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Broszura odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska  
oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności  

za jej zawartość merytoryczną. 

RYZYKO KULTUROWE W ORGANIZACJI  
W ERZE GLOBALIZACJI  

KOMPETENCJE A RZECZYWISTOŚĆ

R E Z U L T A T Y

IDENTYFIKACJA:

• Rodzajów ryzyka kulturowego w organizacjach 
wielokulturowych 

• Zachowań związanych z ryzykiem, które mogą 
charakteryzować kadrę w organizacjach 
wielokulturowych 

• Kompetencji związanych z ryzykiem 
kulturowym, których rozwój umożliwiłby zmianę 
postaw i zachowań kadry w organizacjach 
wielokulturowych

*
OPRACOWANIE:

• Szkolenia umożliwiającego zdobycie kompetencji 
kulturowych

• Poradnika metodologicznego skierowanego  
do edukatorów osób dorosłych

*
BUDOWA: 

• Platformy on-line, stworzonej w celu uzyskania 
odpowiednich kompetencji, wzbogaconej o mini-
-gry, które w atrakcyjny i angażujący sposób 
uwypuklą istotne tematy związane z różnicami 
kulturowymi w organizacjach wielokulturowych

www.culturalrisk.eu

www.culturalrisk.eu

twitter.com/CultRisk

www.facebook.com/Cult_Risk



REZULTATY 
PROJEKTU

CELE

Zwiększenie świadomości w zakresie 
różnorodności kulturowej w organizacjach

*
Wzrost wiedzy kadry kierowniczej na temat 

zjawiska różnorodności kulturowej  
w organizacjach

*
Opracowanie szkolenia umożliwiającego 
grupom docelowym nabycie kompetencji 

kulturowych

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem 
i spotykasz się z problemem różnorodności 

kulturowej w swoim środowisku 
zawodowym lub po prostu jesteś osobą 

zainteresowaną tym tematem,  
projekt CULT_Risk jest dla Ciebie.

*
Projekt CULT_Risk przyczynia się do 

zwiększenia współpracy między edukacją 
osób dorosłych a rynkiem pracy.

DLACZEGO  
CULT_RISK

01-10-2018 – 29-03-2019  
Rodzaje ryzyka kulturowego w organizacjach 

wielokulturowych 

05-11-2018 – 31-05-2019  
Kompetencje kulturowe w organizacjach 

wielokulturowych

01-04-2019 – 29-02-2020  
Szkolenie dotyczące minimalizacji ryzyka  

w organizacjach wielokulturowych

03-06-2019 – 31-08-2020  
Podręcznik metodyczny z zakresu ryzyka 

kulturowego dla edukatorów osób dorosłych

01-04-2019 – 30-04-2020  
Platforma on-line
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