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Dwie ważne refleksje na start:

W kryzysie naukowcy powinni więcej!

Otwartość miast na współpracę = NGO



Sześć głównych projektów UA WLKP 2025:

DZIAŁANIE 1. Predykcja i zapobieganie napięciom społecznym wynikającym z dużej liczby 
uchodźców

DZIAŁANIE 2. Rozwój lokalnego rynku pracy dla wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy

DZIAŁANIE 3. Szybkie wsparcie on-line indywidualnej przedsiębiorczości Ukraińców

DZIAŁANIE 4. Badanie potrzeb wytchnieniowych nauczycieli oraz projektowanie oferty 
wytchnieniowej z poznańskimi instytucjami kultury

DZIAŁANIE 5. Oddolny system opieki nad weteranami UA

DZIAŁANIE 6. Model of EU Actions in the Migration Crisis - Lessons from Poland 2022



Założenie: naukowcy od komunikacji problemowej mogą pomóc specjalistom od komunikacji 
społecznej w gminach (działy/stanowiska ds. promocji/komunikacji).

Istota pomysłu: cotygodniowe dyskusje gminy-eksperci nt. napięć społecznych + 
proponowanie działań zapobiegawczych -> w kierunku międzygminnej strategii komunikacji.

Warsztat 1 = zidentyfikowanie obszarów zapalnych, kwestii do dyskusji oraz dobrych praktyk 
(“mamy wszyscy podobnie”, “takie dyskusje są dla nas przydatne”).

Warsztat 2 = wypracowanie 4 konkretnych propozycji działań (składkowy monitoring mediów 
+ warsztat edukacyjny z IBE + chatbot ukraiński w infolinii + cykliczne badania terenowe).

Warsztat 3 = identyfikacja 5 tematów trudnych (stała komunikacja nt. zagrożeń + zwalnianie 
Polaków w miejsce Ukraińców + pozafinansowa pomoc osobom goszczącym uchodźców + 
lokalne mikrogranty na działania integracyjne + aktywna komunikacja z osobami krytycznymi)



PROBLEM: jest świadomość tematu ALE nie korzysta się z dobrych praktyk innych ORAZ brakuje 

decyzji (4 propozycje działań + 5 tematów trudnych).

RYZYKO: zadziałanie dopiero w sytuacji eskalacji napięć będzie znacznie kosztowniejsze.

HIPOTEZA: brak czasu + nie ten poziom decyzyjny + niechęć do zgłaszania nowych problemów.

PYTANIA:

● Czy włodarze czują potrzebę zapobiegania napięciom społecznym PL/UA/RU?

● Czy wizja międzyobszarowego zespołu gminnego + naukowcy od komunikacji jest realna?



Z A P R O S Z E N I E

NASZA MOTYWACJA: wypracowanie skutecznych rozwiązań komunikacyjnych i upowszechnienie 

dobrych praktyk (potencjalnie grant ze środków zewnętrznych).

PROPOZYCJA: bezpłatny warsztat (w maju) dla gmin zainteresowanych dobrą strategią predykcji 

i zapobiegania napięciom społecznym w ujęciu lokalnym.

WARUNEK: po stronie gminy zintegrowany zespół + zielone światło od władz na proces.
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