
Знайдіть свого друга в Olivia Centre! Проект O4 Coworking на підтримує
українську громаду

Про проект O4 Coworking

Потреба підтримки, не лише фінансової, але й у повсякденному житті та у
комунікації з місцевими, породила ідею «Buddy in O4». Це проект,
присвячений громадянам України, а також тим, хто хоче і радий їх
підтримати.

Головна мета – допомогти нашим сусідам-українцям почуватися в
Труймісті як вдома. Наш проект орієнтований на людей, які хочуть
побудувати собі життя в Гданську та околицях. Це система підтримки для
тих, хто намагається адаптуватися до нового середовища та реальності
серед місцевих жителів.

Перше видання було ініційовано командою O4 Coworking у своїй спільноті
людей. Зокрема, акцентували увагу на тих, хто працює та орендує
коворкінг. У заході брали участь як поляки, так і українці.

Ми виходимо за межі коворкінгу!

Спільнота O4 Coworking та Olivia Center неодноразово доводила, що
співпраця та робота над спільною метою створюють довгострокові
зв’язки. Насправді не має значення, з якої ви компанії, чи організовуємо
ми спортивні заходи чи нетворкінг, це завжди приємний успіх. Разом нас
не зупинити. Тому O4 Coworking і Olivia знову об’єднують зусилля, щоб
запропонувати допомогу тим, хто прибуває з України і хоче оселитися в
районі Труймяста.

Однак цього разу проект спрямований не лише на працівників O4 та
Olivia, а на всіх зацікавлених із Труймяста та околиць.

Детальніше про перше видання можна прочитати тут [НАТИСНІТЬ]

Що таке “Buddy”?

Buddy – це друг, система підтримки людини з України. Їхнє завдання
полягає в тому, щоб допомогти конкретній людині з будь-якою
підтримкою, яка їй потрібна, залежно від її потреб. Друг також є

https://o4.network/o4-wspiera-ukrainska-spolecznosc-start-projektu-buddy-w-o4/


компаньйоном у світських заходах, ідеально підходить для того, щоб піти
на піцу, у кінотеатр, прогулятися, поговорити про купу речей, а під час
цього – попрактикуватися в навичках польської та англійської. Бадді — це
гід по звивистих дорогах Труймяста. Життя в Польщі поруч з Бадді стане
легшим.

Знайомтеся зі своїм приятелем під час сеансу швидкісного
спілкування

Speed   Friending – це форма соціальної гри, під час якої учасникам
роздають картки із запитаннями, і на основі відповідей вони об’єднуються
в пари. Кожен гравець отримує 5 хвилин на розмову з іншою особою.
Після закінчення часу вони переходять до наступного столу, поки більше
не залишиться. Короткий час надано заздалегідь, щоб залишити вас
голодними до нових обговорень і, можливо, зустрічі в майбутньому.
Знайомство та «спід френдінг» не є єдиною метою, а скоріше повинно
започаткувати довготривалу дружбу.

Сесія Speed   Friending відбудеться 18 серпня в коворкінгу O4 у другій
половині дня. Учасники будуть проінформовані електронною поштою.

Хто може брати участь у проекті?

Окрім працівників O4 та Olivia Centre, подія також відкрита для:
● громадян Гданська та околиць, які хочуть простягнути руку

допомоги та підтримати цю ініціативу;
● Українців, які зараз проживають у Гданську та його околицях.

Як зареєструватися?

Стань Buddy!

Як стати приятелем українському другу? Зареєструйтеся, написавши
листа на адресу info@o4.network (до 12 осіб)

Знайди Buddy!

Ви з України і потребуєте допомоги? Чи знаєте когось, кому було б
корисно взяти участь у цьому проекті? Нехай знають! Зареєструйтесь,
надіславши електронний лист на info@o4.network (до 12 осіб)



Ми чекаємо на ваш електронний лист до 10 серпня.

УВАГА! Кількість людей, які можуть брати участь, обмежена!
Вирішальним фактором є порядок, у якому ми отримуватимемо ваші
електронні листи. Деталі будуть надіслані зацікавленим електронною
поштою. Якщо бажаючих буде значно більше, ми призначимо ще одну
зустріч.

Важливі дати

до 10 серпня - ЧАС РЕЄСТРУВАТИСЯ
до 12 серпня - ВІДПОВІДІ НА ЕЛЕКТРОННІ ЛИСТИ ТА ЗАПРОШЕННЯ ДО
УЧАСТІ
18 серпня - НЕТВОРКІНГ ЗУСТРІЧ В OLIVIA CENTER
до 23 серпня - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАШУ ПАРУ
з 24 серпня - ЧАС ЗУСТРІЧІ З ДРУГОМ
до 9 серпня - ОНОВЛЕННЯ ПРО СТАТУС ВАШИХ ДІЙ

____________________

Хочете дізнатися більше про проект Buddy? Хочете взяти участь?
Маєш ідею?

Напишіть нам на info@o4.network


