
 

 

 

Ukraiński potencjał – warsztaty dla młodych, przedsiębiorczych osób z Ukrainy 

Український потенціал – тренінги для молодих підприємливих людей з України 
w ramach Forum Rozwoju Miast |6 grudnia, godz. 15:30 – 18:30  

 

Collegium Iuridicum Novum - budynek dydaktyczny - Wydział Prawa i Administracji UAM 

al. Niepodległości 53 | Poznań 
 

Ukraińcy stanowią w Poznaniu i regionie największą grupę obcokrajowców. Z tego kraju pochodzi też najwięcej, bo 

1/3, uczących się u nas zagranicznych studentów. To właśnie dla młodych osób z Ukrainy organizowane są warsztaty, 

podczas których powiemy jak rozpocząć przygotowanie do własnej działalności, jak odnaleźć się na rynku pracy, 

gdzie i w jaki sposób jej szukać, jak stać się aktywnym mieszkańcem Poznania. Uczestnicy poznają też sukcesy innych 

osób, które rozpoczęły realizację innowacyjnych projektów. Dowiedzą się jak można wdrażać własne pomysły 

biznesowe, a przede wszystkim jakich błędów unikać. 

Uczestnicy: osoby z Ukrainy – studenci, młodzi pracujący, a także ci, którzy planują rozpocząć własną działalność  

i wejść na poznański rynek pracy. 

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim z tłumaczeniem na ukraiński. 

Warsztaty zostały podzielone na dwa odrębne, równoległe (do wyboru)  

Warsztat: Krok po kroku do własnej firmy (warsztat #4) Крок за кроком до власної компанії 

Skoncentrujemy się na tym co trzeba zrobić, by założyć własną firmę. Przedstawione zostaną formalne  

i prawne uwarunkowania związane z rejestracją i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej  

lub spółki. 

Prowadzenie: Agata Ocieczek, Miasto Poznań - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  

Warsztat: Pomysł – biznes – innowacje: współpraca i wsparcie w działaniu (warsztat #5)  

Ідея – бізнес – інновації: співробітництво і підтримка діяльності 

Będzie to prezentacja działań i doświadczeń przedstawicieli: organizacji wspierających innowacyjne przedsięwzięcia, 

inkubatorów przedsiębiorczości, ale także organizacji współpracujących z osobami z Ukrainy również w innych 

obszarach. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak włączyć się w życie miasta. Będziemy szukać rozwiązań będących 

odpowiedzią na ich codzienne problemy. 

Prezentacje/dyskusja: Anna Tórz - InQbator - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Karolina Kotkowska -  

- YouNick, Oleksii Kurinnyi - Kawiarnia Szop,  Anton Bulakh, dr Izabela Czerniejewska - Migrant Info Point, Anna 

Potrzebowska - Miasto Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Ola Kuźmicz - Fair Play Job. 

Prowadzenie: Anna Aleksandrzak, Miasto Poznań, Wydział Rozwoju Miasta 

Na oba warsztaty obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń,  

o zakwalifikowaniu na warsztaty poinformujemy drogą e-mailową. 

REJESTRACJA: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/rejestracja 

 

 


