
 
  

Partnerzy współpracujący:     
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja 
Publiczna 2021” 

POLSKO-NIEMIECKIE WEBINARIA  

IDENTYFIKUJĄCE OBSZARY PROBLEMOWE PARTNERSTWA ODRY 

23 czerwca 2021r. godz. 9.00 online 

 

Godz.9.00- 10.00 (10.30) 

GRUPA PIERWSZA - Przepływ informacji i świadomość społeczna w dobie kryzysu 

 Analiza sytuacji epidemiologicznej; 
 System ostrzegania kryzysowego; 
 Komunikacja spraw bieżących podczas kryzysu (zarówno na poziomie 

międzypaństwowym, transgranicznym i międzyregionalnym, jak i na poziomie 
administracja publiczna–społeczeństwo obywatelskie); 

 Przeciwdziałanie populizmom i ruchom protestowym przeciwko działaniom w ramach 
ochrony zdrowia oraz walka z teoriami spiskowymi i dezinformacją. 

LIDER GRUPY I MODERATOR DYSKUSJI:  
Przedstawiciel Brandenburgii : Pan Darius Müller, Dyrektor Zamku Trebnitz 
Edukacyjnym Centrum Spotkań 

LIDER HACKATHONOWY: 
Jakub Jasiczak, Prezes Zarządy Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu Sp. z o.o.  

Godz.10.30- 11.30 (12.00) 

GRUPA DRUGA - Digitalizacja i cyfryzacja  

 Digitalizacja opieki zdrowotnej; 
 Digitalizacja szkół i szkół wyższych: nauczanie zdalne i prowadzenie badań 

naukowych; 
 Cyfrowe rozwiązania dla problemów w dziedzinach gospodarki oraz środowiska 

podczas sytuacji kryzysowych; 
 Cyfrowe włącznie osób starszych. 

 
LIDER GRUPY I MODERATOR DYSKUSJI:  

Przedstawiciel Województwa Wielkopolskiego  
LIDER HACKATHONOWY: 

Jakub Jasiczak, Prezes Zarządy Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu Sp. z o.o.  

Przerwa obiadowa 

 



Godz.12.30- 13.30 (14.00) 

GRUPA TRZECIA - Gospodarka i finanse  

 Mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców; 
 Fundusze unijne: skuteczne metody wykorzystywania ich w celu walki z pandemią i 

przeciwdziałania jej skutkom; 
 Pracownicy transgraniczni: polsko-niemiecka integracja pracowników 

transgranicznych, sposoby zachowania bezpiecznego przepływu pracowników i usług 
w dobie pandemii („konieczność uwzględnienia rosnącego przepływu osób; unikanie 
ponownego zamknięcia granic; konieczność dalszego rozwoju infrastruktury; rozwój 
Brandenburgii jako  atrakcyjnego miejsca do pracy” – z analizy IHK Ostbrandenburg, 
zaprezentowanej podczas XXX posiedzenia PL-DE Komisji Międzyrządowej w styczniu 
2021); 

 Dywersyfikacja łańcucha dostaw. 
 

LIDER GRUPY I MODERATOR DYSKUSJI:  
 Przedstawiciel Województwa Lubuskiego 

LIDER HACKATHONOWY: 
 Jakub Jasiczak, Prezes Zarządy Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu Sp. z o.o.  
 

Godz.14.00- 15.00 (15.30) 

GRUPA CZWARTA - Medycyna 

Obciążenia i przeciążenie systemu opieki zdrowotnej; 

 Zarządzanie zasobami szpitalnymi; 
 Produkcja i dystrybucja leków i szczepionek – dezinformacja / promocja szczepień 

 Niedobór kadr - promocja pielęgniarstwa (zwłaszcza wśród młodych ludzi) 
 

LIDER GRUPY I MODERATOR DYSKUSJI:  
Przedstawiciel Województwa Wielkopolskiego  

LIDER HACKATHONOWY: 
 Jakub Jasiczak, Prezes Zarządy Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu Sp. z o.o.  
 

Tłumaczenie polsko-niemieckie symultaniczne 

Spotkanie będzie rejestrowane w trakcie obrad – wyłącznie do celów sprawozdawczości 
projektowej 

Link do spotkania zostanie przesłany  

________________________________________________________________ 


