I Spotkanie SPiN:
Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele centrów nauki: Park Nauki Torus, Hevelianum, Centrum
Nauki EXPERYMENT, Młyn Wiedzy), Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacyjności Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego „Kortosfera”, Laboratorium Wyobraźni), Miejskie Centrum Kultury w
Bełchatowie, Centrum Nauki Kopernik.

Poznań – Laboratorium Wyobraźni:
•
•
•

Zorganizowano dzień integracyjny dla rodzin uchodźców i Ukraińców obecnych w Poznaniu
od dłuższego czasu.
Laboratorium włącza odbiorców w realizację warsztatów: przygotowanie miejsce,
uprzątnięcie, itp.
Współpraca z wolontariuszami językowymi z UAM.

Ciechanów – Park Nauki Torus
•
•

Park stał się centrum integracji dla ukraińskich uchodźców.
Zorganizowano warsztaty dotyczące ciepła dla dzieci (głównie ukraińskich), prowadzone
przez parę nauczycielek-chemiczek: Polkę i Ukrainkę wraz ze scenariuszami i materiałami.

Toruń - Młyn wiedzy
•

Koncert charytatywny.

•

Piknik integracyjny.

Bełchatów – MCK
•

Zorganizowano zajęcia dla dzieci i warsztaty, które mogą się odbywać bez asysty tłumacza:
taniec, warsztaty plastyczne, ceramika.

Gdańsk - Hevelianum
•

Świetlica dla dzieci zorganizowana w przestrzeni kreatywnego placu zabaw.

•

Tłumaczenie wystaw i strony www na język ukraiński.

Warszawa – CNK
•
•
•

Powołany został zespół, który zajmuje się działaniami dla uchodźców.
Działania symboliczne i solidarnościowe (podświetlenie PLA , flagi na budynku, znaczki w
kolorach flagi dla pracowników, zaangażowanie międzynarodowego środowiska centrów
nauki na rzecz wsparcia Ukrainy).
Tłumaczenia na język ukraiński – strona CNK, wystawy.

Materiały do pobrania i inspiracji w działaniach (zebrane podczas spotkań Podstolika
„Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy”)
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Unicef – zachęcał do współpracy, niezależnie od wielkości samorządu/instytucji (więcej
informacji wkrótce).
The MHPSS Collaborative/Save the Children Denmark – w ofercie darmowe manuale,
również przydatne dla nauczycieli i edukatorów - https://mhpssmsp.org/en.
Redr UK – w ofercie bezpłatne moduły szkoleniowe online, dostosowane do kontekstu, dla
osób indywidualnych oraz organizacji niosących pomoc humanitarną w związku z kryzysem
na Ukrainie i krajach sąsiadujących - https://www.redr.org.uk/Training-Learning/UkraineHumanitarian-Response-(1).
Red Pencil – poszukują lokalnych partnerów w Polsce. Oferują MHPSS głównie przez
arteterapię - https://redpencil.org/.
Teach for Poland – wspierają ukraińskich edukatorów w poszukiwaniu pracy w sektorze.
Mają obecnie bazę danych ponad 1000 osób, pracują obecnie nad zautomatyzowaniem
procesu łączenia aplikantów z instytucjami. Zapraszają do kontaktu.
Katalyst Education – obecnie są w procesie tłumaczenia i opracowywania darmowych
materiałów internetowych www.pistacja.tv oraz www.mapakarier.pl.
Szkoła z Klasą – mnóstwo webinariów, przewodników i dobrych praktyk dla nauczycieli i
edukatorów https://www.szkolazklasa.org.pl/sytuacja-w-ukrainie-materialy-dla-nauczycieli-inauczycielek/.
CEO, Centrum Edukacji Obywatelskiej: szkolenia, webinary, mnóstwo wiedzy i materiałów
www.ceo.org.pl/ukraina. Obecnie prowadzą również serwis dot. migracji.
Centrum Cyfrowe: otwarte kursy i materiały
Fundacja Ashoka: Forum "Razem dla Polski i Ukrainy" https://www.forumrazem.org.pl/pl sieć dla pomagających.
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS): https://frs.org.pl/szkoly/warsztaty-ikonsultacje-dla-szkol/.

