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The implementation of the project  allowed for broadening the educators' knowledge  
about the culture of risk prevention in the family. 

 
THE BULLETIN RESPONDS TO GOAL 1: 

ACQUIRING THE COMPETENCES OF EDUCATORS IN THE AREA OF SAFETY CULTURE IN THE FAMILY 
 

The Bulletin will be used during: 
- Workshops on improving life competences 

- Conferences on improving life competences, 
- Life skills, 

- Seminars for educators, 
- Individual consultations for parents. 

 
 

 
 
 

THE MOST IMPORTANT TOPICS COVERED BY THE PROJECT 
 

ACCESS FOR DISADVANTAGED PEOPLE / GROUPS 
SOCIAL INCLUSION - EQUALITY 

CIVIC COMMITMENT / RESPONSIBLE CITIZENSHIP 
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Najistotniejsze tematy, jakie poruszał projekt 
 

Dostęp dla osób/grup w niekorzystnej sytuacji 
Włączenie społeczne - równość 

Zaangażowanie obywatelskie / odpowiedzialne obywatelstwo 
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Cele szczegółowe projektu: 
 

1. Zdobycie kompetencji edukatorów w obszarze kultury  

bezpieczeństwa w rodzinie. 

2. Poszerzenie kompetencji rodziców z niskim poziomem wykształcenia  

w zakresie zapobiegania wypadkom domowym. 

3. Rozwinięcie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie zarządzania 

organizacją edukacji osób dorosłych. 

4. Wzmocnienie kontaktów i współpracy międzynarodowej. 

 

 

 
 

 

Cele projektu uwzględniały perspektywę osób dorosłych uczących się - rodziców. 
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ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE 
 

 
 

www.familycenter.edu.pl                                      ul. Jainty 18/1      41-902 BYTOM 
e-mail:info@familycenter.edu.pl 
 

 
 

Celem organizacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób dorosłych, 
w szczególności rodziców. 
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Do działań Fundacji Family Center należą:  
-   Tworzenie dynamicznych środowisk edukacyjnych przy współdziałaniu rodziny  
i środowiska lokalnego,  
-    Wspieranie rozwoju młodzieży, jej aktywności zawodowej i społecznej,  
- Promowanie i wspomaganie edukacji niezawodowej poprzez rozwijanie 
zainteresowań i nabywanie nowych kompetencji, 
-   Promowanie uczenia się w rodzinie "Family Learning",  
-   Rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych edukatorów osób dorosłych. 

 
 

 
 
 
 

Przygotowany przez uczestników projektu Biuletyn stanowi odpowiedź na Cel 1: 
Zdobycie kompetencji edukatorów w obszarze kultury bezpieczeństwa 

w rodzinie. 
 

Można spotkać dużo materiałów o kulturze bezpieczeństwa  
w przedsiębiorstwie i organizacji ale mało o kulturze bezpieczeństwa  

w rodzinie i w domu. To opracowanie Biuletynu wypełnia tę lukę. 
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ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE 
 

 
 

EcoCenter Alapítvány jest instytucją szkoleniową o ugruntowanej pozycji na rynku 
europejskim. Organizacja została założona w 2011r. Zajmuje się planowaniem, 
organizowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem projektami w zakresie zachowania 
zdrowia, bezpieczeństwa osób i  ochrony środowiska. Organizacja ma siedzibę w 
Hegyaljaút 140, 3000 Hatvan.  
EcoCenter Alapitvany realizuje projekty mobilności, ale także partnerskie w obszarze 
promowania zrównoważonego stylu życia poprzez rozwój postaw prozdrowotnych, 
podnoszenie świadomości odpowiedzialnego myślenia i działania poprzez 
niezawodową edukację osób dorosłych.  
Organizacja działa w zakresie podnoszenia świadomości odpowiedzialnego myślenia i 
działania, poprzez edukację i postawy związane z ochroną przyrody i środowiska oraz 
edukację na rzecz zdrowego stylu życia. 
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ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE 
 

 
 

BFI – BILDUNG, FREUDE INKLUSIVE jest instytucją szkoleniową o ugruntowanej 
pozycji na rynku europejskim (od 1959r). Organizacja zajmuje się planowaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla dorosłych. BFI Wien jest jednym z 
największych instytutów edukacyjnych – Adult Education w Austrii. 
Organizacja działa w obszarach szkoleń dla osób dorosłych, zarządzania projektami i 
mobilności UE. Zgodnie z doświadczeniem i obszarami działalności BFI zajmuje się 
tematyką: Włączanie i różnorodność, Integracja społeczna, Zdrowie i rodzina, 
Środowisko naturalne, Nabywanie umiejętności – softskills, Rozwijanie kompetencji 
kluczowych u osób z niskimi kwalifikacjami. BFI jest organizacją innowacyjną, 
zorientowaną na przyszłość i zaangażowaną w działania.  
Berufsförderungsinstitut Wien wspiera działania a rzecz budowania bardziej 
inklusywnego społeczeństwa. 
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1. MOBILNOŚĆ - JOB SHADOWING 

 

 

 

 

 

1. SUPPORTING THE LEARNING PROCES 

2. LEARNING  THROUGH OBSERVATION 
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PREPARATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PARENTS WITH LOW EDUCATION 
SOCIAL COMPETENCES, INCREASING CULTURAL AWARENESS 

CROSS-CULTURAL LEARNING EXPERIENCE 
COGNITIVE FLEXIBILITY 

EXPANDING CULTURAL COMPETENCES. 
INTERCULTURALOR CROSS-CULTURAL EDUCATION 
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2. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH 
 

 
 

 
 

Przed wyjazdem na szkolenie konieczne było uzyskanie 
informacji o bieżącej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na COVID-19  
na Węgrzech i w Austrii. Podczas mobilności  zachowano zasady zalecane  
w sytuacji SARS CoV-2, stosowanie Maski FFP2 w środkach komunikacji.  
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Edukacja od kołyski aż po grób 
Koncepcja uczenia się przez całe życie dotyczy procesu uczenia się począwszy od 
edukacji przedszkolnej do etapu po przejściu na emeryturę (od kołyski aż po grób)  
i obejmuje wszystkie formy kształcenia. Wszyscy jesteśmy uczniami — i uczącymi się 
przez całe życie. Codziennie uczymy się nowych rzeczy. 
Ramy uczenia się przez całe życie obejmują uczenie się przez cały cykl życia, od 
wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Obejmuje kształcenie formalne (szkoły, 
instytucje szkoleniowe, uniwersytety); uczenie się poza formalne (ustrukturyzowane 
szkolenie w miejscu pracy); i nieformalne uczenie się (umiejętności zdobyte od 
członków rodziny lub osób w społeczności).  
Pozwala osobom uzyskać dostęp do możliwości uczenia się, gdy ich potrzebują, a nie 
dlatego, że osiągnęli pewien wiek. 
 

 
 

Education from the cradle to the grave 
Lifelong learning focuses on learning from pre-school education until retirement 
("from the cradle to the grave") and coversall forms of education. 
All of us are learners — and life long learners. We learn new thingsetery day.  
A lifelong learning Frome worken compasses learning through out the lifecycle, from 
Elary childhood to retirement. It encompasses formal learning (schools, training 
institutions, universities); nonformal learning (structured on-the-job training); and 
informal learning (skills learned from family members or people in the community).  
It allows people to access learning opportunities as they need tchem rather th an 
because they have reached a certain age. 
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KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ZALEŻY OD WARTOŚCI I NORM, ICH ŚWIADOMOŚCI  

I WERBALIZOWANYCH NA ICH PODSTAWIE WZORÓW ZACHOWAŃ,  
KTÓRE KSZTAŁTUJĄ SPOSOBY ZASPOKAJANIA POTRZEB,  

W TYM POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA,  
ALE TAKŻE INNYCH POTRZEB, KTÓRE WARUNKUJĄ ŁAD SPOŁECZNY  

A WRAZ Z TYM TRWANIE, PRZETRWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA 
 

Kultura bezpieczeństwa może być rozwijana lub zaniedbywana w rodzinie. Definicja 
określa kulturę bezpieczeństwa jako zbiór przekonań, wyobrażeń i wartości. 
Przekonania, że: 
-  Kształtowanie w sobie na tyle wyobraźni, aby zdawać sobie sprawę do czego mogą 
prowadzić zagrożenia i jakie mogą być ich skutki, 
- Odpowiadam nie tylko za siebie, ale również za innych członków rodziny. 
Wartości: 
-  Życie ludzkie i zdrowie jest wartością samą w sobie i dlatego starania o nie mają 
sens i głębokie uzasadnienie, 
-  Stan sprzętów w domu w sensie: wyglądu, sprawności, jakości, czystości tak, aby 
dawały satysfakcję i możliwość imponowania innym jest nadrzędny nad 
zapewnieniem bezpieczeństwa członkom rodziny, 
-  Dbałość o porządek zapewniający bezpieczeństwo. 
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Kultura wywierając wpływ na ludzkie zachowania, postawy, wartości i przekonania 
stanowi ważny klucz do rozumienia społeczeństwa.  
Podobnie jak życie społeczne, kultura nie jest bytem statycznym i niezmiennym. 
Szczególnie we współczesnym świecie jej zmienność i dynamika jest związana z 
przemianami jakie się dokonują i ich tempem. Mimo tej zmienności kultura może 
jednak stanowić zestaw narzędzi z którego osoby czerpią strategie działania i służyć 
analizowaniu zagadnień opisujących zależności między kulturą a bezpieczeństwem 
społecznym. Analizując bogactwo definicji kultury dostrzegamy jej znaczenie dla 
bezpieczeństwa społecznego. Zależy ono dużym stopniu od wartości, norm i wzorów 
zachowań, które określają porządek społeczny. Staje się to podstawą poczucia 
bezpieczeństwa w jego subiektywnym wymiarze. 
 
Culture exertingan influence on human behavior, attitudes, values and beliefs is an 
important key to understanding society. Like social life, cultureis not a static and 
immutable being.  
Especially in the modern world, its volatility and dynamics is related to the changes 
that are taking place and their pace that has never happened before. Despite this 
change ability, however, culture can be a set of tools from which people deriveaction 
strategies and serve to analyze issues describing the relationship between culture and 
social security. By analyzing the richness of the definition of culture, we seeits 
significance for social security. It depends a lot on the values, norms and behawior 
patterns that define the social order. It becomes the basis for a sense of security in its 
subjective dimension. It also influences the possibilities of itsformation in society. 
Social security is anextremely important value and a need for every human being.  
It also determines the quality of life of citizens, affects the level of social life and the 
functioning of the state and its development opportunities.  
The shape of social security is largely influenced by the principles of social policy, 
which in the practical dimension become a determinant of the social security culture 
in the systemic approach. 
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Troska o zdrowie i rozwój towarzyszy rodzicom jeszcze przed narodzeniem dziecka, a 
każdy kolejny etap życia dziecka to dla rodziców nowe wyzwania. Pomimo, że rodzice 
pragną zapewnić dzieciom bezpieczny dom, wypadki z udziałem dzieci zdarzają się 
najczęściej pod opieką dorosłych w domu lub w drodze do domu. Te dane dotyczą 
wszystkich, również krajów rozwiniętych.  
Według WHO i UNICEF (United Nations Children’s Fund) w samej tylko w Europie, 
każdego roku wskutek nieumyślnych wypadków ginie ponad 42 000 dzieci  
i młodzieży. Wymiar wypadkowości jest niewspółmiernie większy ponieważ sięga 
milionów hospitalizowanych dzieci każdego roku.  
Niestety żadne źródło nie jest w stanie oszacować podać ilości wizyt lekarskich  
i pielęgniarskich czy domowych sposobów na leczenie skutków wypadków. 
 

 
 

Według statystyk co piąty wypadek ma miejsce w domu.  W grupie najwyższego 
ryzyka są dzieci do 5 roku życia i osoby starsze – powyżej 65 lat. W domu osoby 
ulegają najczęściej upadkom, zatruciom i oparzeniom. U niemowląt i małych dzieci 
zapewnienie odpowiedniej opieki daje duże szanse na uniknięcie wypadków. 
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Dom jest miejscem, w którym osoby czują się najbezpieczniej, ale to właśnie tam, 
najczęściej dochodzi do wypadków z ich udziałem. Niedostateczna uwaga, brak 
wyobraźni lub lekceważenie zagrożeń przez dorosłych są najczęstszymi przyczynami 
wypadków dzieci we własnych domach. I to niezależnie od wieku, choć zdecydowanie 
częściej wypadkom ulegają małe dzieci, będące pod czujną opieką rodziców, 
krewnych lub innych dorosłych opiekunów. 
Przyglądając się statystykom można zauważyć, że wypadki typowo domowe,  
stanowią największy procent wszystkich wypadków śmiertelnych– aż 34%. Są to m.in. 
zadławienia, uduszenia, wypadnięcia czy przygniecenia elementami wyposażenia 
domu. Poważną przyczyną śmiertelnych wypadków wśród dzieci są również wypadki 
komunikacyjne, w których ginie ponad ¼ dzieci oraz utonięcia – ⅕ wszystkich ofiar. 
Oparzenia są przyczyną co dziesiątej śmierci, podczas gdy zatrucia czy upadki co 
dwudziestej. 

 

 
 

90% WYPADKÓW Z UDZIAŁEM DZIECI MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ 
 

Wypadki nie zawsze są zdarzeniami losowymi.  Wiele z nich można przewidzieć, a tym 
samym zapobiec im. Większość wypadków wśród dzieci i młodzieży ma miejsce w 
domu, na terenach zabaw, w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły. 
Najważniejsza jest świadomość dorosłych i umiejętność zapobiegania zagrożeniom. 
Zrealizowany projekt edukacyjny zwracał uwagę na niebezpieczeństwa, którym 
można zapobiegać.   
 

W PRZYPADKACH JAKIEGOKOLWIEK ZAGROŻENIA  ŻYCIA, ZDROWIA LUB MIENIA, NALEŻY 

ZADZWONIĆ NA TELEFON ALARMOWY 112,  
PODAJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO, RODZAJ ZDARZENIA I MIEJSCE 
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Poczucie bezpieczeństwa 
Zapewnienie bezpieczeństwa oznacza obniżenie ryzyka do tak niskiego poziomu, że 
jest on akceptowalny i daje poczucie braku zagrożenia.  
Jednym ze czynników wpływających na poziom ryzyka jest kultura bezpieczeństwa. 
Rozwój kultury bezpieczeństwa nie wyeliminuje całkowicie zagrożeń, ale pomoże na 
tyle zmniejszyć możliwość wystąpienia zagrożenia i na tyle ograniczyć powagę 
skutków wystąpienia zagrożenia, że poczujemy się bezpiecznie w domu wśród swojej 
rodziny.  
Komfort poczucia bezpieczeństwa w domu wśród rodziny wpływa na dobrostan nie 
tylko rodziny, ale i pośrednio całego społeczeństwa. 
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Realizacja projektu pozwoliła na zaspokojenie potrzeby poszerzenie wiedzy 
edukatorów na temat kultury zapobiegania ryzyku w rodzinie. 
Edukatorzy zwiększyli informacje na temat zapobiegania wypadkom domowym.  
Pozytywne doświadczenie wynikające ze szkolenia w Berufsförderungsinstitut 
stanowią bardzo dobre relacje z trenerami, edukatorami osób dorosłych, 
szkoleniowcami i dyrekcją z organizacji przyjmującej. To pozwoliło na nawiązanie 
nowych kontaktów z austriacką organizacją edukacji dorosłych a przez to 
podniesienie jakości współpracy międzynarodowej.  
Szkolenie przyczyniło się do osiągnięcia celu jakim była poprawa kompetencji kadry  
w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa.  
 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Identyfikacja zagrożeń polega na określeniu zagrożeń mogących wystąpić w domu, co 
pozwala określić działania w celu kształtowania kultury zapewniającej 
bezpieczeństwo w rodzinie.  
Filary skuteczności kultury bezpieczeństwa w domu: 
1. Aspekty techniczne: 
- zatyczki na gniazdka elektryczne, 
- płotki zagradzające dostęp do schodów, 
- prawidłowa instalacja elektryczna oraz gniazdka z bolcem w kuchni i w łazience. 
2. Zarządzanie bezpieczeństwem: 
- ostrzeganie, że jest mokra podłoga, 
- usuwanie progów i dywaników, gdy są członkowie rodziny z ograniczoną 
możliwością poruszania się 
- ograniczenie czasu pracy z komputerem i wprowadzanie przerw, 
- ograniczenie uczestniczenia w grach komputerowych, 
- przekazywanie swojej wiedzy z zakresu kultury bezpieczeństwa, 
- przestrzeganie harmonogramu kontroli okresowych np. instalacji gazu lub prądu  
lub stanu technicznego budynku. 
3. Czynniki ludzkie i organizacyjne: 
- wdrażanie odruchowych zachowań,  
- gorące płyny i potrawy odsunięte z zasięgu nieprzewidzianych ruchów, 
- ostre, niebezpieczne narzędzia chronione przed małymi dziećmi, 
- kreowanie autorytetów w zakresie kształtowania wzorców bezpiecznych zachowań, 
- znajomość numerów telefonicznych pogotowia ratunkowego, gazowego,  
policji i 112, 
- parkowanie samochodów wokół budynku tak, aby nie blokować wozom straży 
pożarnej dostępu do gaszenia pożaru, gdyby wystąpił, 
- kontrola okresowa skuteczności zerowania, 
- kontrola okresowa szczelności instalacji gazowej, 
- zapewnienie porządku w takim zakresie, aby uniknąć potknięcia lub pomyłki  
w korzystaniu z danej rzeczy, środka lub naczynia. 
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METODY KSZTAŁTOWANIA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Podczas szkolenia nastąpiło poszerzenie wiedzy w zakresie zrozumienie znaczenia 
zapobiegania wypadkom domowym. Trenerzy prowadzący szkolenie wnieśli 
doświadczenie i nową wiedzę w zakresie tematyki projektu. To umożliwiło 
poszerzenie wiedzy w zakresie rozwijania umiejętności prewencyjnych u edukatorów 
osób dorosłych.  
Metody stosowane w rodzinie dotyczące bezpiecznych zachowań, które mogą 
wdrażać, utrwalać i zachowywać kulturę bezpieczeństwa: 
1. Stałe powtarzanie poleceń, w celu utrwalenia bezpiecznych postaw: -nie dotykaj 
gorącego pieca, nie baw się zapałkami, nie wychylaj się przez okno. 
2. Wprowadzanie rytuałów rodzinnych mających na celu utrwalanie bezpiecznych 
postaw: powiedzenia: „wie to każdy chemik młody, wlewaj zawsze kwas do wody”, 
3. Gry planszowe lub komputerowe z elementami kształtowania kultury 
bezpieczeństwa. 

      
 

ZASADY, PRZEPISY I SYSTEMY KSZTAŁTUJĄCE KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA 
Zasady, przepisy i systemy kształtujące zachowania dotyczące kultury bezpieczeństwa 
są wprowadzane w zakładach pracy, firmach i stowarzyszeniach pod rygorem karnym 
wynikającym z prawodawstwa. 
W przypadku rodziny zasady, przepisy i systemy bezpieczeństwa są wprowadzane 
bardziej naturalnie, bardziej wynikające z troski rodzicielskiej i innych emocjonalnych 
więzi rodzinnych niż z rygorów prawnych.  
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Lista podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa: 
- Przed wyjściem z domu należy sprawdzić: kuchenkę, piekarnik, żelazko, krany, 
piecyki elektryczne lub gazowe,  
- Nie należy używać urządzeń elektrycznych w łazience w czasie, gdy ktoś korzysta z 
wanny lub prysznica,  
- Wszystko co ostre powinno być schowane, a na szuflady z nożami i sztućcami należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia,  
- Środki chemiczne i łatwopalne należy trzymać w opakowaniach zamkniętych, ,  
- Czajniki czy garnki z wrzącymi płynami powinno się stawiać zawsze na dalszych 
palnikach i w głębi blatu,  
- Nie należy zostawiać dzieci samych w wannie, stosować maty antypoślizgowe,  
- Nie należy zostawiać otwartych szafek, rozrzuconych zabawek, mokrej podłogi. 
 

 
 

NALEŻY NAUCZYĆ SIĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. NIEZWŁOCZNIE UDZIELONA POMOC 

MOŻE ZWIĘKSZYĆ SZANSĘ NA PRZEŻYCIE NAWET 2-3 KROTNIE. 
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Podczas szkolenia została poszerzona wiedza w zakresie Edukacji osób dorosłych w 
Austrii - Lifelong Learning, Lebenslanges Lernen. Adult education tworzy możliwości 
podejmowania całożyciowego uczenia się, co skutkuje bardzo wysokim odsetkiem 
uczących się dorosłych w Austrii. Ciekawym aspektem szkolenia były zajęcia 
warsztatowe w kilku oddziałach organizacji BFI na terenie Wiednia.  
 

 

 
 

 
Kultura bezpieczeństwa to – ogólnie biorąc – charakterystyczny dla danego podmiotu 
jego zasób wiedzy i sposoby myślenia o bezpieczeństwie, ale także sposoby 
odczuwania bezpieczeństwa oraz związane z tym sposoby osiągania bezpieczeństwa. 
Kultura bezpieczeństwa to wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, 
symboli i przekonań charakterystycznych dla danego podmiotu, wpływających na 
sposób postrzegania przez niego wyzwań, szans i (lub) zagrożeń w bliższym i dalszym 
otoczeniu, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia o nim oraz związany 
z tym sposób zachowania i działania (współdziałania), w różny sposób przez ten 
podmiot „wyuczone” i wyartykułowane w procesach szeroko rozumianej edukacji, 
 
Rodzina odgrywa szczególną rolę w życiu każdego człowieka, daje mu poczucie 
bezpieczeństwa i akceptacji.  
W ostatnich latach sposób jej funkcjonowania i zachodzące wewnątrz niej relacje 
zaczęły skupiać na sobie większą uwagę. Powoduje to powstawanie coraz to nowych 
rozważań i kontekstów ujmowania rodziny. Najczęściej określa się ją jako grupę, 
środowisko wychowawcze i kulturowe, wspólnotę i system społeczny. Rodzina to nic 
innego jak „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, 
pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji” [20, s. 149]. Krótką, ale treściwą 
definicję zaproponował w Liście do rodzin Jan Paweł II, który napisał, że „rodzina jest 
wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną, a jako taka jest instytucją 
podstawową dla życia każdego społeczeństwa” [21, s. 17].  
Każda rodzina spełnia określone funkcje, z których wyróżnić można trzy podstawowe, 
czyli prokreacyjną, socjalizacyjną oraz ekonomiczną. Stanowią one zespół zadań 
i efektów – wynik zadań. Spełnianie ich nie pozostaje indywidualną sprawą każdej 
rodziny − jest ważne w funkcjonowaniu i istnieniu społeczeństwa jako całości. 
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EVERYDAY LIFE – DIRECTIONS FOR USE 
Życie codzienne – instrukcja obsługi 

 
Umiejętności, które zostały udoskonalone podczas szkolenia dotyczą zakresu specyfiki 
kultury bezpieczeństwa w rodzinie. Nastąpiło rozwinięcie umiejętności w obszarze 
zapobiegania ryzyku w rodzinie u osób z niskim poziomem wykształceniem. Szkolenie 
przyczyniło się do budowanie świadomości u rodziców z tworzenie „Kultury 
bezpieczeństwa” poprzez podejmowanie odpowiedzialnej postawy. 

 

 
 

Wizyta edukacyjna w Vienna Technical  Museum  pozwoliła na obejrzenie wystawy:  

 
ŻYCIE CODZIENNE – INSTRUKCJA OBSŁUGI 
ALTAG – EINE GEBRAUCHS ANWEISUNG 

 

     
 

The relationship between people and technology is the central aspect of the 
“Everyday life – directions for use” exhibition, with the central fields of reference 
being the body, the home, the town and the environment 
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DZIAŁANIA PROJEKTOWE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO REALIZACJI ZAPLANOWANYCH CELÓW:  
- ZDOBYCIE KOMPETENCJI EDUKATORÓW W OBSZARZE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W RODZINIE, 
- ROZWINIĘCIE KOMPETENCJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 

EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH, 
- WZMOCNIENIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ POMIĘDZY ORGANIZACJAMI  
Z POLSKI, WĘGIER I AUSTRII. 
 

 
 

 

Organizacja włącza zdobyte doświadczenie w zakresie wymiaru europejskiego 
realizowanym działaniom.  
Fundacja Family Center kontynuuje rozwijanie współpracy międzynarodowej  
w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych.  
Dzięki temu organizacja może rozwijać ofertę edukacyjną dla rodziców, poprawiać 
kompetencje kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami. 
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