KOMUNIKACJA
WEWNĘTRZNA
W DOBIE WOJNY
W UKRAINIE
Case studies – jak firmy
wspierają swoich pracowników.
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WSTĘP
Powód 1
Szanowni Państwo,
Zaprosiłyśmy firmy działające na polskim rynku do
podzielenia się dobrymi praktykami wspierania polskich
i ukraińskich pracowników w czasie wojny w Ukrainie.
Jak widzimy w mediach społecznościowych, wiele
z wykorzystywanych obecnie lekcji z komunikacji
kryzysowej odebraliśmy podczas pandemii. Jednak
dziś mamy do czynienia trudniejszym sprawdzianem.
Dziś pracownicy – nie tylko z Ukrainy – patrzą uważnie
na swoje organizacje i sprawdzają, jak te zdają egzamin
z odpowiedzialności. Firmy mają okazję udowodnić
deklarowane wartości w praktyce. Pokazać, że tak
popularnie przyjmowane na sztandar hasła: troska,
odpowiedzialność, pracownik, zdrowie i im podobne,
nie są tylko spisane i oprawione w ramkę,
ale rzeczywiście funkcjonują w praktyce.
Chciałyśmy zebrać najlepsze praktyki i opublikować je
w jednym ebooku, aby były wsparciem dla innych
organizacji i inspiracją dla wdrożenia podobnych działań
u siebie. W myśl towarzyszącej nam dziś wszystkim idei
solidarności i robienia tego, co każdy z nas może i potrafi
najlepiej dla wspólnej sprawy.
Wierzymy, że razem możemy więcej!
Kasia, Magda, Lidia, IC-Mobile.pl
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Liczba pracowników w firmie: 557
W tym liczba pracowników z Ukrainy: 214

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
Regesta: Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji
Regesta uruchomiła pomoc dla pracowników
z Ukrainy i ich rodzin. Oddelegowaliśmy
wszystkie firmowe busy wraz z kierowcami, do
pomocy przy sprowadzaniu rodzin pracowników
do Polski. Dodatkowo, w ramach wolontariatu
pracowniczego rozpoczęliśmy akcje zbiórki
żywności, ubrań i środków chemicznych
zarówno w naszym mieście jak i pobliskich
miejscowościach, zanim inne organizacje poszły
w nasze ślady. Udostępniliśmy magazyny na
składowanie zgromadzonych darów.
Oddelegowaliśmy pracowników do obsługi
magazynów, kosztem obowiązków w pracy.
Pomagamy znajdować miejsca noclegowe dla
matek z dziećmi i organizujemy dla nich
wszystko co jest potrzebne do życia. Pomagamy
znaleźć pracę dla chętnych kobiet. Organizujemy
wysyłki potrzebnych produktów na front.
Pokrywamy koszty transportu darów od naszych
kontrahentów z innych krajów, którzy chcą
przekazać pomoc humanitarną. Na swoich
profilach w mediach społecznościowych
zachęcamy do włączenia się do pomocy
uchodźcom.

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
Do pracowników na bieżąco wysyłana jest
informacja o obecnych działaniach spółki
prowadzonych na rzecz rodzin z Ukrainy.
Dział Spedycji i Zasobów pozostaje w stałym
kontakcie z kierowcami, którzy chcą wrócić
do swojego kraju i walczyć w jego obronie.
Prowadzone są spotkania na poziomie
zarząd – kierownicy działów w celu
opracowania sprawnego funkcjonowania
pomocy ze strony Spółki na rzecz rodzin
pracowników z Ukrainy.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Dzięki komunikacji wewnętrznej na poziomie
organizacji zostało zorganizowane kilka
zbiórek na rzecz rodzin z Ukrainy. Zbiórki
zostały zorganizowane we wszystkich
oddziałach firmy na terenie całej Polski.
Zbiórki dotyczyły pomocy rzeczowej
i finansowej.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Udzielanie aktualnych i sprawdzonych
informacji o zbiórkach w okolicy
i możliwości wsparcia finansowego.
Informowanie pracowników o tym,
jak firma angażuje się w pomoc Ukrainie.
Organizacja zbiórek w firmie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.
Wywiady / komentarze z pracownikami,
którzy pomagają oraz tych, którym pomoc
została udzielona.
Zachęcanie pracowników do zgłaszania
inicjatyw/pomysłów na kolejne formy
wsparcia.
Przestrzeń na „giełdę” dla potrzebujących
i chętnych do udzielenia pomocy.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacje porad dla osób przyjmujących
uchodźców.
Publikacja prostych słowniczków
/rozmówek polsko-ukraińskich.
Zwiększenie funduszy firmowych grup
wolontariackich z myślą o wspieraniu
uchodźców.
Dodatkowe dni urlopu dla wolontariuszy
wspierających uchodźców oraz dla
Ukraińców udających się po swoje rodziny.
Firmowy sztab wsparcia – grupa
ekspertów, wolontariuszy, którzy udzielą
uchodźcom oraz rodzinom przyjmującym
informacji z zakresu oświaty, prawa czy
finansów, pomogą zarządowi podjąć
decyzje odnośnie działań pomocowych
firmy, czy zarządzą działaniami
komunikacyjnymi.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacja aktualnych informacji
o wsparciu oferowanym Ukraińcom przez
zewnętrzne organizacje.
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.
Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich
pracowników.
Wsparcie dla dzieci uchodźców.
Publikacja informacji nt. kondycji firmy.
Bieżące badanie nastrojów pracowników.
Pytanie pracowników, jak firma może
jeszcze pomóc, czego potrzebują.

SZYBKA
REAKCJA
"Od pierwszego dnia rosyjskiej
agresji Regesta uruchomiła
pomoc dla pracowników
z Ukrainy i ich rodzin.
Oddelegowaliśmy wszystkie
firmowe busy wraz
z kierowcami, do pomocy przy
sprowadzaniu rodzin
pracowników do Polski."

SZTAB
KRYZYSOWY
Sztab Kryzysowy zorganizowany został
w porozumieniu zarządu ze stowarzyszeniem
działającym przy spółce – Stowarzyszenie
Gesty Regesty – w skład którego wchodzą
pracownicy spółki Regesta SA.
Dzięki dobrej organizacji i dużej chęci pomocy
działania pomocowe wykraczają poza obszar
firmy i pracowników. Na tę chwilę są już
działaniami na skale powiatu. Stowarzyszenie
Gesty Regesty jest koordynatorem magazynu
powiatowego, gdzie składowane oraz
wydawane są dary dla rodzin z Ukrainy.
Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie
z władzami miasta oraz województwa, aby móc
sprawnie koordynować prace
na rzecz pomocy uchodźcom.
Spółka Regesta od początku akcji pomocowej
udostępnia swoje środki finansowe,
pracownicze oraz trwałe na rzecz ww. pomocy.

SZTAB
KRYZYSOWY
Wielokrotnie firmowe busy razem z kierowcą
wyjeżdżały na granicę po rodziny,
które przywieziono do miejsc zakwaterowania.
Obsługa magazynu funkcjonuje każdego dnia,
tym samym, pracownicy w godzinach pracy
dostali przyzwolenie na pomoc
dla rodzin z Ukrainy.
Wolontariusze nie tylko zajmują się
koordynacją magazynu, ale również pomocą
doraźną, jak np. pomoc w poszukiwaniu
zakwaterowania, czy w znalezieniu pracy.
Wielu pracowników skontaktowało się
z kontrahentami, z którymi na co dzień
współpracuje spółka, co zaowocowało darami
na rzecz rodzin.
Oprócz miejscowych firm swoją pomoc
przekazali kontrahenci z terenów Holandii.

DALSZE
PLANY
Stowarzyszenie Gesty Regesty opracowało
i złożyło wniosek o wsparcie na rzecz
organizacji happeningu, który pozwoli na
integrację rodzin przybyłych z terenów Ukrainy
z mieszkańcami powiatu.
Po pozytywnej opinii wydanej przez
Świętokrzyski Fundusz Lokalny zostanie
zorganizowane spotkanie połączone
z grami i zabawami dla dzieci.
Przesłaniem płynącym ze spotkania będzie
solidarność z mieszkańcami Ukrainy i wiara
w zwycięstwo.
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Liczba pracowników w firmie: 2024
(dane na koniec 2020 r.)
W tym liczba pracowników z Ukrainy: 64

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?

Żabka: W porozumieniu z Polskim Czerwonym
Krzyżem oraz i Polską Akcją Humanitarną
podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu zbiórki
niezbędnych artykułów, w tym środków
opatrunkowych, artykułów higienicznych,
kosmetyków, środki czystości, koców i
śpiworów. Zbiórka ma miejsce na terenie
naszych centrów logistycznych od 2 marca do
końca tygodnia.
Podjęliśmy decyzję o finansowaniu wynajmu
mieszkań dla rodzin naszych pracowników,
współpracowników oraz franczyzobiorców,
którzy ściągają rodziny do Polski. Organizujemy
transport dla rodzin pracowników z granicy do
miejsc pobytu w Polsce. Będziemy także
dofinansowywać koszty wynajmu mieszkań dla
uchodźców z Ukrainy. Dotychczas
zorganizowaliśmy zakwaterowanie dla blisko
330 osób.

W jaki sposób firma wspiera
pracowników polskich
i ukraińskich?
Powołaliśmy na terenie centrów logistycznych
punkty konsultacyjne, które obsługują
pracowników Żabki, pracowników firm
mikserskich i transportowych oraz
franczyzobiorców. Celem działania punktów jest
udzielanie informacji na temat oferowanego
przez Żabkę wsparcia w zakresie m.in. pomocy
psychologicznej i prawnej, wsparcia
logistycznego i materialnego w transporcie
osób znad granicy polsko-ukraińskiej,
poszukiwania i dofinansowania lokali
mieszkaniowych oraz pozyskiwanie informacji
na temat potrzeb osób wymagających wsparcia,
zarówno w zakresie wiedzy jak i konkretnej
pomocy materialnej, prawnej czy logistycznej.
W efekcie znacznego zainteresowania
wsparciem prawnym uruchomiliśmy specjalną
infolinię prawniczą. Infolinia obsługuje
wyłącznie kwestie związane z rosyjską agresją
w Ukrainie i przeznaczona jest dla pracowników,
współpracowników i franczyzobiorców oraz
pracowników sklepów Żabka.

W jaki sposób firma wspiera
pracowników polskich
i ukraińskich?
Jednocześnie wszystkim potrzebującym
franczyzobiorcom i sprzedawcom zapewniamy
wsparcie psychologiczne. Zaangażowaliśmy się
także w poszukiwania psychologów, którzy
mogliby pomagać rodzinom na miejscu.
Na bieżąco pomagamy w transporcie rodzin
naszych pracowników, współpracowników oraz
franczyzobiorców z granicy.
Udostępniliśmy naszym pracownikom
wewnętrzną platformę, w ramach której
wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje
oferty pomocy, przekazania darów, czy
zasygnalizować zapotrzebowanie na wsparcie
dla rodziny z Ukrainy. W specjalnie uruchomionej
aplikacji „PomagaMY” znajduje się lista
wszystkich zgłoszeń oraz możliwość dodawania
swoich ofert lub zgłaszania zapotrzebowania.

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
Wszyscy pracownicy na bieżąco informowani
są o działaniach wewnątrz organizacji
podejmowanych w związku z wojną w Ukrainie.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Zapewnienie pracownikom wiedzy,
co firma robi, jak mogę się zaangażować;.
Platforma do wymiany informacji.
Webinary „Jak rozmawiać o wojnie z
dziećmi”, „Jak sobie radzić ze stresem”.
Wolontariat pracowniczy.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Udzielanie aktualnych i sprawdzonych
informacji o zbiórkach w okolicy
i możliwości wsparcia finansowego.
Informowanie pracowników o tym, jak
firma angażuje się w pomoc Ukrainie.
Organizacja zbiórek w firmie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.
Wywiady / komentarze z pracowników,
którzy pomagają oraz tych, którym pomoc
została udzielona.
Zachęcanie pracowników do zgłaszania
inicjatyw/pomysłów na kolejne formy
wsparcia.
Przestrzeń na „giełdę” dla potrzebujących
i chętnych do udzielenia pomocy.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacje porad dla osób przyjmujących
uchodźców.
Publikacja prostych słowniczków
/rozmówek polsko-ukraińskich.
Zwiększenie funduszy firmowych grup
wolontariackich z myślą o wspieraniu
uchodźców.
Dodatkowe dni urlopu dla wolontariuszy
wspierających uchodźców oraz dla
Ukraińców udających się po swoje rodziny.
Firmowy sztab wsparcia – grupa
ekspertów, wolontariuszy, którzy udzielą
uchodźcom oraz rodzinom przyjmującym
informacji z zakresu oświaty, prawa czy
finansów, pomogą zarządowi podjąć
decyzje odnośnie działań pomocowych
firmy, czy zarządzą działaniami
komunikacyjnymi.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacja aktualnych informacji
o wsparciu oferowanym Ukraińcom przez
zewnętrzne organizacje.
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.
Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich
pracowników.
Wsparcie dla dzieci uchodźców.
Bieżące badanie nastrojów pracowników.
Pytanie pracowników, jak firma może
jeszcze pomóc, czego potrzebują.

INNE DZIAŁANIA:
Łącznie przekazaliśmy ponad 370 ton żywności
oraz niezbędnych artykułów higienicznych we
współpracy z partnerami m.in: Podkarpacki
Urząd Wojewódzki, Lubelski Urząd Wojewódzki,
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski
Czerwony Krzyż.
Nasza pomoc dotarła do m.in. takich miejsc jak:
Punkt sztabu kryzysowego podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Korczowej, przejścia
graniczne Hrebenne-Rawa Ruska, DołhobyczówUhryniw, Zosin i Dorohusk, a także na dworce
PKP w Przemyślu i Warszawie. Wysłaliśmy
również pomoc dla ludności cywilnej na
Ukrainie, która trafi m.in. do Łucka, Kijowa
i Dniepra.

INNE DZIAŁANIA:
Zorganizowaliśmy dostawę wody do pociągu
PKP Intercity kierowanego do Kijowa.

INNE DZIAŁANIA:
Przeznaczyliśmy środki finansowe na wsparcie
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Ponadto, od 3 marca nasi klienci przy okazji
wizyty w sklepach sieci Żabka, mają możliwość
bezpiecznego przekazania datków za
pośrednictwem płatności bezgotówkowych.
Można wskazać dowolnie wybraną przez siebie
kwotę (kwota minimalna nie została określona),
nie ma także konieczności robienia zakupów
w sklepach sieci. Zebrane w ten sposób środki
zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej
oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.
W związku z obecną sytuacją, instrumenty
ekonomiczne stają się dla społeczności
międzynarodowej kluczowym środkiem dla
przeciwstawienia się rosyjskiej agresji na
Ukrainę. Mając tę świadomość, podjęliśmy
decyzję o wstrzymaniu zamówień produktów
pochodzących z obszaru Federacji Rosyjskiej
i Białorusi. W konsekwencji będzie
wycofywana także komunikacja marketingowa
związana z tymi produktami.

INNE DZIAŁANIA:
W zgodzie ze Strategią Odpowiedzialności
Grupy Żabka oraz w odpowiedzi na liczne apele
organizacji pomocowych zdecydowaliśmy się
uruchomić program wolontariatu pracowniczego
związanego z rosyjską agresją w Ukrainie.
W jego ramach, każdemu pracownikowi
przysługiwać będzie 8 godzin w miesiącu do
przeznaczenia na wolontariat w czasie godzin
pracy. Pracownicy będą mogli m.in. pracować
na rzecz współpracujących z nami fundacji,
a także przy wsparciu i koordynacji zbiórki darów
w budynku Centrali naszej firmy.
Nasi franczyzobiorcy z Przemyśla, Hrubieszowa,
Oleszyc, Ustrzyk Dolnych, Tomaszowa
Lubelskiego rozdają w sklepach ciepłe napoje
i przekąski. W pozostałych miastach
franczyzobiorcy organizują zbiórki oraz
dostarczają towar własnymi autami na granicę.
Jako Żabka naszą pierwszą pomoc dla Ukrainy
zorganizowaliśmy już 12 godzin po wybuchu
wojny. Do tej pory zrealizowaliśmy 50
transportów, a liczba wolontariuszy Żabka
Polska pomagających uchodźcom osiągnęła
poziom 120 osób.

INNE DZIAŁANIA:
Stworzyliśmy platformę praca.zabka.pl,
poprzez którą każdy obywatel Ukrainy
zainteresowany znalezieniem pracy będzie
mógł wypełnić formularz zgłoszeniowy lub
odpowiedzieć na umieszczone na stronie
ogłoszenie. Obsługą zgłoszeń zajmie się Call
Center, które wykona pogłębiony wywiad
i zaproponuje kandydatom najlepiej pasujące
oferty pracy. Platforma umożliwi znalezienie
pracy w następujących obszarach: Centra
Logistyczne (stanowisko mikser, prace
porządkowe, transport), sklepach Żabka
(sprzedawca, dokładanie towaru, prace
porządkowe).
W ramach Polskiej Organizacji Handlu
i Dystrybucji podjęliśmy działania w sprawie
wprowadzenia ułatwień w zakresie pozwoleń
na pracę dla obywateli Ukrainy oraz ich
zamieszkania w Polsce.

SZYBKA
REAKCJA
"Podjęliśmy decyzję
o finansowaniu wynajmu
mieszkań dla rodzin naszych
pracowników, współpracowników
oraz franczyzobiorców, którzy
ściągają rodziny do Polski. (...)
Dotychczas zorganizowaliśmy
zakwaterowanie dla blisko
330 osób."

INNE DZIAŁANIA:
Dołączyliśmy do ponad 250 organizacji, które
zadeklarowały swoją pomoc w ramach
inicjatywy „Tech To The Rescue”. Zespół Żabka
Future, jednostki biznesowej odpowiedzialnej
za innowacje i technologie, wyraził gotowość
do wspierania pro-bono ukraińskich organizacji
pozarządowych w zakresie technologii.
Jako sygnatariusz Karty Różnorodności
poparliśmy stanowisko Forum
Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wojny
w Ukrainie.
Współpracujemy z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi oraz Politechniką Poznańską,
na terenie których zorganizowano punkty
recepcyjne, do których dostarczamy żywność
dla przybywających tam obywateli Ukrainy.
Do tej pory Grupa Żabka wysłała do Ukrainy
już trzy pociągi pomocowe (2 towarowe
i 1 osobowy).

INNE DZIAŁANIA:
13 marca do Kijowa dotarł specjalny pociąg
towarowy z pomocą humanitarną dla ludności
cywilnej wysłany przez Grupę Żabka oraz
naszych inwestorów – CVC Capital Partners
oraz Partners Group. Znalazło się w nim 60 ton
żywności o długim terminie ważności, wody
oraz niezbędnych środków higienicznych.
Pociąg z pomocą humanitarną został
zorganizowany we współpracy z Urzędem
Miasta Stołecznego Warszawy, który zapewnił
transport do Ukrainy, a właściciele Żabki pokryli
koszty przekazywanego towaru.
Od 9 marca użytkownicy naszej aplikacji
Żappka mieli możliwość wymiany zbieranych
podczas zakupów punktów lojalnościowych,
tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne.
Łączna kwota przekazanych przez klientów
cegiełek zasili konta organizacji prowadzących
działania humanitarne związane z wojną w
Ukrainie. Aby wykupić charytatywną cegiełkę,
wystarczy aktywować ją za odpowiednią kwotę
żappsów: przekazać można od 50 (50 gr) do
1200 (15 zł) żappsów. Każdy użytkownik może
wykorzystać maksymalnie trzy cegiełki danego
nominału. Akcja trwała do 22 marca br.

INNE DZIAŁANIA:
W ponad 8100 sklepach Żabka, każdy ma
możliwość wsparcia finansowego działań
Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego
Czerwonego Krzyża za pomocą płatności kartą
lub zbliżeniowo – przy pomocy zegarka czy
telefonu. Zebrane w ten sposób datki zostaną
podzielone po równo pomiędzy obie
organizacje charytatywne i wesprą ich działania
humanitarne w obliczu wojny w Ukrainie. Aby
wpłacić darowiznę należy przyjść do sklepu,
przy kasie zadeklarować kwotę na rzecz
organizacji i dokonać płatności elektronicznie,
bez konieczności robienia zakupów.
Po raz kolejny zaangażowaliśmy użytkowników
naszej aplikacji mobilnej w działania
charytatywne. Od 9 marca br. osoby
korzystające z żappki mieli możliwość wymiany
zbieranych podczas zakupów punktów
lojalnościowych, tzw. żappsów, na cegiełki
charytatywne. WIęcej informacji na poprzedniej
stronie.

SZTAB
KRYZYSOWY
W związku z wybuchem wojny w Ukrainie
niezwłocznie powołany został
interdyscyplinarny zespół kryzysowy, w skład
którego wchodzą m.in. członkowie Zarządu
firmy, przedstawiciele komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej. Zespół na bieżąco
analizuje rozwój sytuacji oraz wpływ wydarzeń
zewnętrznych na wszystkich przedstawicieli
całej rodziny Żabki oraz na biznes.
Grupa Żabka w pełni solidaryzuje się ze
społecznością ukraińską. Wielu obywateli
Ukrainy to nasi pracownicy, franczyzobiorcy
lub ich współpracownicy, dlatego niezwłocznie
zadeklarowaliśmy gotowość do udzielenia
niezbędnej pomocy. Podejmujemy działania,
które mają na celu zapewnienie wsparcia
osobom osobiście dotkniętym wojną
w Ukrainie. Pierwszą pomoc zrealizowaliśmy
niespełna 12 godzin od wybuchu wojny.

DALSZE
PLANY
Przygotowaliśmy podcast jak pomagać,
we współpracy z PCK i PAH, zapraszamy na:
www.tematyspodlady.pl
Stworzyliśmy program „Kobieta za kółkiem”
w związku z dużymi potrzebami pracowników
w roli kierowców firm transportowych. Kobiety
z Ukrainy z kategorią B będą miały możliwość
przejścia kursu na prawo jazdy kategorii C
i zacząć pracę w ramach firm transportowych
realizujących dostawy do Żabki.
Do tej pory zorganizowaliśmy następujące
webinary dla naszych pracowników:
„Siła psychiczna w czasie trudnych dni, jak
zadbać o siebie i najbliższych emocjonalnie”
- webinar z dr Joanną Heidtman
„Jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniu
i wojnie” – webinar z dr Aleksandrą Piotrowską
„Bezpieczni w NATO. Dopóki walczysz jesteś
zwycięzcą” – webinar z gen. Romanem Polko
W planach mamy kolejne webinary już niedługo.

Autorzy:
Zespół Komunikacji Wewnętrznej:
Edyta Blachowska, Patrycja Tomaszewska, Joanna
Kula, Anna Mikułowska, Monika Grządziel, Kamila
Przybysz, Piotr Miller, Łukasz Czerchawski.
Liczba pracowników w firmie: ok. 1900

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
BGK: Platforma EAP 24 – to poufne źródło
informacji oraz wsparcia psychologicznego dla
pracowników i ich rodzin. Jest tam zespół
psychologów, terapeutów, psychoterapeutów
oraz profesjonalni coachowie. Obecnie można
skorzystać z pomocy także w języku ukraińskim.
HRBP - są przygotowani do prowadzenia
interwencji kryzysowej. W trudnych momentach
i sytuacjach służą indywidualnym wsparciem.
W zależności od potrzeb, mogą też poprowadzić
spotkania w zespołach.
Menedżer ds. relacji, który jest m.in.
psychologiem i psychoterapeutą, zapewnia
wsparcie, uwagę i pełną dyskrecję.
Menedżerowie zespołów – poprosiliśmy ich
o to, żeby w tym trudnym czasie wsparli swoje
zespoły np. większą dostępnością, uważną
obserwacją nastrojów, bo mogą być bardzo
różne, wyrozumiałością na indywidualne
potrzeby i elastycznym podejściem do pracy
rotacyjnej.
Webinar – jak zadbać o siebie i jak rozmawiać
z dziećmi o sytuacji Ukrainy.

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
24 lutego rozpoczęliśmy komunikację
kryzysową. Wszystkie pozostałe tematy
zeszły na tzw. „drugi plan”. Kanał komunikacji,
jakim jest mejl, udrożniliśmy wyłącznie dla
komunikatów kryzysowych, pozostałe
informacje dotyczące bieżącej działalności
banku przekierowaliśmy do intranetu. Obecnie
mejlem wysyłamy komunikaty kryzysowe
i takie, które wymagają działania od
wszystkich pracowników choć nie są
związane z sytuacją na Ukrainie.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Działania pomoce/wspierające też
komunikujemy głównym kanałem komunikacji
kryzysowej – mejlem.
Mamy w zespole osobę koordynującą
wolontariat.
Cały zespół wspiera koordynację działań
wolontariackich.

OD 1. DNIA
"24 lutego rozpoczęliśmy
komunikację kryzysową.
Wszystkie pozostałe tematy
zeszły na tzw. drugi plan."

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Udzielanie aktualnych i sprawdzonych
informacji o zbiórkach w okolicy
i możliwości wsparcia finansowego.
- Przygotowaliśmy informację na temat
specjalnego konta do wpłat dla NBU w BGK
i podkreślamy w komunikacji, aby korzystać
ze sprawdzonych źródeł, stron czy zbiórek
np. ze stron rządowych.
Informowanie pracowników o tym, jak
firma angażuje się w pomoc Ukrainie.
- Takie informacje przesyłamy różnymi
kanałami:
Bardziej ogólne od kadry zarządzającej
lub osoby z wolontariatu – mejlowo.
Bardziej szczegółowe informacje, opisy
– w intranecie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Organizacja zbiórek w firmie.
- W Zespole Komunikacji Wewnętrznej
mamy osobę, która zajmuje się działaniami
wolontariackimi w banku. Działania te
skierowanie są teraz na pomoc uchodźcom.
Wyszliśmy z inicjatywą do pracowników by
połączyć siły we wspólnym wolontariacie,
by jak najlepiej odpowiadać na konkretne
potrzeby. Na ten moment prowadzimy
zapisy chętnych do pomocy w ramach
wolontariatu (obecnie do pomocy na Hali
Torwar), mamy również ankietę, w której
pracownicy zaznaczają, czy znają język
ukraiński lub rosyjski, by w razie potrzeby
również skorzystać z ich wsparcia,
organizujemy zbiórki potrzebnych rzeczy
(we współpracy z władzami wojewódzkimi).
Przestrzeń na „giełdę” dla potrzebujących
i chętnych do udzielenia pomocy.
- Specjalna grupa na Teamsach dla
wszystkich pracowników.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacje porad dla osób przyjmujących
uchodźców.
Publikacja aktualnych informacji o wsparciu
oferowanym Ukraińcom przez zewnętrzne
organizacje.
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.
Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich
pracowników.
Wsparcie dla dzieci uchodźców np. zbiórki
termosów na mleko dla matek z dziećmi,
czy zbiórki dla dzieci z domów dziecka.

SZTAB
KRYZYSOWY
Mamy sztab kryzysowy. Przedstawiciele
komunikacji biorą udział w spotkaniach.
Na sztabie spotykają się przedstawiciele
różnych obszarów banku. Omawiają
sytuację, potrzeby, wyzwania itp. oraz
proponują, planują i ustalają działania.
Częstotliwość spotkań jest uzależniona od
potrzeb i bieżącej sytuacji (np. w pierwszym
tygodniu odbywały się nawet kilka razy
dziennie).

DALSZE
PLANY
Kontynuować działania wolontariackie
(różne inicjatywy - obecne, ale i nowe
w zależności od potrzeb).
Kontynuować wsparcie pracowników.
Przygotować bardziej szczegółowe
artykuły nt. tego, jak pomagać, gdzie
szukać pomocy, opublikować porady
dla osób przyjmujących uchodźców
i słowniczek, czy właśnie krótkie
rozmowy/wywiady/komentarze osób,
które np. zostały wolontariuszami.

Autor:
Karolina Kuźmicz
Group Head of People Development
and Internal Communications w 4finance

Liczba pracowników w firmie: 200
W tym liczba pracowników z Ukrainy: 10

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
Vivus: Każdy z naszych ukraińskich
pracowników dostał możliwość wzięcia
dodatkowego, pełnopłatnego urlopu, jeżeli jego
rodzina lub Ojczyzna potrzebują wsparcia.
Elastyczne godziny pracy i wsparcie finansowe
otrzymują również pracownicy, którzy
zdecydowali się udzielić schronienia ukraińskim
uchodźcom. Na bieżąco monitorujemy nastrój
naszych pracowników i staramy się reagować na
ich potrzeby, m.in. zorganizowaliśmy spotkanie
z psycholog, która wsparła nas w radzeniu sobie
ze stresem. Jesteśmy otwarci na każdą formę
wsparcia, jaką proponują nasi pracownicy
i wiemy, że dla wielu z nich możliwość działania
np. przy organizacji Sali Zabaw w naszym biurze,
pomaga rozładować stres, jaki im towarzyszy.

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
Na pewno komunikujemy się częściej niż
przed wybuchem wojny. Z jednej strony
chcemy przekazywać na bieżąco informacje
związane z pomocą, której udzielamy.
Z drugiej ważne jest dla nas, by wspierać
naszych pracowników w tym trudnym czasie
poprzez publikację artykułów czy organizację
webinariów dotyczących radzenia sobie
z emocjami. Jednocześnie staramy się,
aby w naszej komunikacji pojawiały się też
tematy niezwiązane z wojną w Ukrainie,
aby choć na chwilę oderwać myśli naszych
pracowników od tych tragicznych wydarzeń.
Stąd postanowiliśmy, jak co roku, świętować
Dzień Kobiet czy Dzień Mężczyzny.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Zawsze istotne dla nas było, by pracownicy
wiedzieli, co dzieje się w firmie. Z racji obecnej
intensywności podejmowanych działań,
komunikacja wewnętrzna stała się jeszcze
ważniejszym narzędziem, pozwalającym na
sprawny kontakt z pracownikami. Kluczowym
miejscem jest nasz intranet, gdzie dzielimy się
informacjami o formach pomocy, której
udzielamy, jak i publikujemy artykuły
wspierające np. radzenie sobie ze stresem.
Rolą wewnętrznej komunikacji jest teraz
przede wszystkim wsparcie naszych
pracowników w tak trudnych dla nich
chwilach.

SŁUCHAMY
"Na bieżąco monitorujemy
nastrój naszych pracowników
i staramy się reagować na ich
potrzeby. Jesteśmy otwarci na
każdą formę wsparcia, jaką
proponują nasi pracownicy."

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Informowanie pracowników o tym, jak firma
angażuje się w pomoc Ukrainie.
Organizacja zbiórek w firmie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.
Wywiady / komentarze z pracowników,
którzy pomagają oraz tych, którym pomoc
została udzielona.
Zachęcanie pracowników do zgłaszania
inicjatyw/pomysłów na kolejne formy
wsparcia.
Dodatkowe dni urlopu dla wolontariuszy
wspierających uchodźców oraz dla
Ukraińców udających się po swoje rodziny.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.
Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich
pracowników.
Wsparcie dla dzieci uchodźców.
Publikacja informacji nt. kondycji firmy.
Bieżące badanie nastrojów pracowników.
Pytanie pracowników, jak firma może
jeszcze pomóc, czego potrzebują.

SZTAB
KRYZYSOWY
Nie widzimy potrzeby stwarzania
sztabu kryzysowego. Spotykamy się
gdy sytuacja tego wymaga,
np. by omówić nową formę pomocy,
w którą jako firma możemy się włączyć.
Oczywiście przedstawiciele komunikacji
wewnętrznej są informowani
o wszystkich krokach, jak i zgłaszają
swoje pomysły.

DALSZE
PLANY
Monitorujemy na bieżąco sytuację,
także nastroje naszych pracowników
i staramy się działać, gdy sytuacja tego
wymaga. Rozważamy w najbliższej
przyszłości kolejnej spotkania
z psychologiem, aby pomóc naszym
pracownikom poradzić sobie z trudnymi
emocjami. Aktywnie wspieramy również
wszystkie formy pomocy, które
proponują nasi pracownicy.

Autor:
Ewa Ciepałowicz
CSR & Internal Communication Manager

Liczba pracowników w firmie: 300
W tym liczba pracowników z Ukrainy: 17

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
Servier: Z perspektywy globalnej Grupa Servier
swoje wsparcie koncentruje na pomocy
humanitarnej dla pracowników Servier z Ukrainy
i ich rodzin, a także obywateli Ukrainy, którzy
zostali w swoim kraju. W tym celu utworzono
Fundusz Solidarni z Ukrainą i wsparciem
finansowym Grupy Servier w wysokości blisko
3,5 mln zł. Działamy też lokalnie, przy dużym
i spontanicznym zaangażowaniu naszych
pracowników. Stworzyliśmy strukturę wsparcia
składającą się z wolontariuszy/ pracowników
Servier odpowiedzialnych za transport,
zakwaterowanie, pomoc rzeczową i opiekę
bieżącą (buddies) nad pracownikami i ich
rodzinami, którzy zdecydowali się wyjechać
z Ukrainy do Polski. Uruchomiliśmy wsparcie
psychologiczne dla pracowników: telefoniczne,
anonimowe, indywidualne konsultacje
psychologiczne, dwa razy w tygodniu.
Konsultacje przeznaczone są dla każdego,
kto potrzebuje wsparcia emocjonalnego.

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
Komunikujemy się transparentnie i cyklicznie
z pracownikami Servier na temat działań
centralnych i lokalnych związanych ze
wsparciem dla Ukrainy. Informujemy na
bieżąco o kondycji firmy podkreślając jej
stabilność. Słuchamy potrzeb pracowników
oraz odpowiadamy na nie.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Na Teams stworzyliśmy platformę wymiany
informacji. To narzędzie, z którego może
korzystać każdy pracownik firmy.
Umieszczamy tam informację nt. aktualnych
potrzeb dla rodzin z Ukrainy (nie tylko
pracowników Servier Ukraina), które znalazły
schronienie w Polsce: aktualne zbiórki i
możliwości wsparcia finansowego z
rzetelnych źródeł.

Na platformie inicjujemy, a w firmie
wspieramy organizację zbiórek. Jest to
również przestrzeń dzielenia się pomysłami
na okazanie wsparcia i niesienia pomocy.
To także giełda dla potrzebujących i chętnych
do udzielenia wsparcia, gdzie publikujemy
informacje, czego „nasze” zaopiekowane
rodziny potrzebują.
Znajduje się tam również Kompendium
Wiedzy na temat pomocy osobom z Ukrainy,
gdzie zamieszczamy: porady dla osób
przyjmujących uchodźców, słowniczki
z rozmówkami polsko-ukraińskimi, informacje
urzędowe: PESEL, IKP itp., informacje jak
i gdzie zapisać dziecko do przedszkola
i szkoły, webinary wsparcia psychologicznego
dla dorosłych i dla dzieci, gdzie szukać opieki
lekarskiej, informacje o warsztatach
i zajęciach dla dzieci i młodzieży ukraińskiej
organizowanych lokalnie, rysowanki,
kolorowanki i książeczki w j. ukraińskim.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Udzielanie aktualnych i sprawdzonych
informacji o zbiórkach w okolicy
i możliwości wsparcia finansowego.
Informowanie pracowników o tym, jak firma
angażuje się w pomoc Ukrainie.
Organizacja zbiórek w firmie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.
Wywiady / komentarze z pracowników,
którzy pomagają oraz tych, którym pomoc
została udzielona.
Zachęcanie pracowników do zgłaszania
inicjatyw/pomysłów na kolejne formy
wsparcia.
Przestrzeń na „giełdę” dla potrzebujących
i chętnych do udzielenia pomocy.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacje porad dla osób przyjmujących
uchodźców.
Publikacja prostych słowniczków/
rozmówek polsko-ukraińskich.
Zwiększenie funduszy firmowych grup
wolontariackich z myślą o wspieraniu
uchodźców.
Firmowy sztab wsparcia – grupa ekspertów,
wolontariuszy, którzy udzielą uchodźcom
oraz rodzinom przyjmującym informacji
z zakresu oświaty, prawa czy finansów,
pomogą zarządowi podjąć decyzje
odnośnie działań pomocowych firmy, czy
zarządzą działaniami komunikacyjnymi.
Publikacja aktualnych informacji o wsparciu
oferowanym Ukraińcom przez zewnętrzne
organizacje.
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Wsparcie dla dzieci uchodźców.
Publikacja informacji nt. kondycji firmy.
Bieżące badanie nastrojów pracowników.
Pytanie pracowników, jak firma może
jeszcze pomóc, czego potrzebują.
Przekazaliśmy 180 plecaków i piórników
z wyposażeniem dla dzieci z Ukrainy z klas
1-8 szkoły podstawowej i klas 1-4 liceum
wspierając tym samym Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rejowcu.
Przeprowadziliśmy akcję charytatywną
Misio dla Maszy i Saszy polegającą na
skompletowaniu specjalnych wyprawek
dla dzieci z Ukrainy. Skład wyprawki został
przygotowany przez terapeutów Play
Therapy Poland, którzy pracują terapią
poprzez zabawę. Akcja polegała na
zaangażowaniu pracowników w zakup
misia i skompletowanie 1 000 wyprawek
dla dzieci.

SZTAB
KRYZYSOWY
Powstał sztab kryzysowy – składający się
z Dyrektor Generalnej, przedstawicieli Działu
HR, Compliance oraz Komunikacji
Zewnętrznej i Wewnętrznej.
Spotkania odbywają się codziennie.
Omawiana jest bieżąca sytuacja związana
z pracownikami Servier w Ukrainie i ich
rodzin, działania centralne oraz omawiane
są konkretne działania pomocowe, które są
natychmiast wdrażane. Na bieżąco
prowadzona jest też komunikacja
z pracownikami.
Informujemy pracowników o tym, jak nasza
firma angażuje się w pomoc Ukrainie.

Autor:
Monika Trojan-Stelmach
Kierowniczka Zespołu Komunikacji
Wewnętrznej

Liczba pracowników w firmie: 8700
W tym liczba pracowników z Ukrainy: 70

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
(pracownicy z Ukrainy i ich rodziny oraz
pracownicy UKRSIBBANK - spółki Grupy BNP
Paribas w Ukrainie oraz ich rodziny)
BNP Paribas:
Po wybuchu wojny natychmiastowe
wsparcie finansowe od banku (ukraińscy
pracownicy naszego banku).
Dodatkowe, płatne 3 dni wolne dla
ukraińskich pracowników naszego banku
(np. by zorganizować ewakuację rodziny).
Fundusz solidarnościowy, stworzony z
Fundacją BNP Paribas (z okazji Dnia Kobiet
i Dnia Mężczyzn bank pomnożył
czterokrotnie każdą wpłatę).
Całodobowa infolinia, obsługiwana przez
pracowników-wolontariuszy znających
język ukraiński.
Udostępnienie ośrodków banku osobom
szukającym schronienia, m.in. w centrum
szkoleniowym w Lesznie k/Warszawy
(Pałac Kampinos).

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
Wynajęcie dodatkowych lokalizacji (hotele
w okolicach Warszawy). Obecnie w ww.
lokalizacjach przebywa 1000 osób (stan na
4.04.2022).
Zapewnienie wyżywienia, opieki medycznej
i psychologicznej, wsparcia wolontariuszypracowników banku w wymienionych ww.
lokalizacjach.
Przekazanie niezbędnych rzeczy zebranych
wśród pracowników banku zgodnie z
potrzebami uchodźców.
Przekazanie punktów z kafeterii
benefitowej w celu zakupu niezbędnych
rzeczy (pracownicy banku dostali taką
możliwość).
Umożliwienie osobom z UKRSIBBANK
pracy zdalnej.
Stworzenie ankiety na temat aktualnych
potrzeb i planów na przyszłość – będzie
wysyłana w języku ukraińskim do naszych
gości sms-em na wskazane numery.

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
(wszyscy pracownicy banku)
Komunikacja dot. sytuacji od prezesa
Przemka Gdańskiego.
Postawienie 24.02 na bieżąco
aktualizowanej sekcji w naszym Intranecie Sytuacja w Ukrainie (zakładka dla
pracowników ukraińskich – wsparcie,
regulacje, informacje z rynku, również dot.
zajęć dla dzieci).
Oddzielna zakładka dla wszystkich
pracowników – pomoc psychologiczna,
informacje o webinarach, poradniki
pomocowe, zakładka dot. pomocy i
wolontariatu – formularze dot., gdzie
można zgłaszać chęć pomocy – lokum,
transport, pomoc rzeczowa itp.,
Zakładka Klienci - informacje dot. działań
skierowanych do klientów ukraińskich oraz
działania banku względem klientów
rosyjskich i białoruskich).

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
Stworzenie listy sprawdzonych zbiórek
finansowych (poza Funduszem
solidarnościowym Fundacji BNP Paribas).
Zorganizowanie 28.02 webinaru „JAK
DAWAĆ WSPARCIE I ZADBAĆ O ZDROWIE
MENTALNE W OBLICZU WOJNY W
UKRAINIE?” (ponad 500 uczestników).
Możliwość wykorzystania dodatkowych 2
dni na wolontariat na rzecz pomocy
Ukrainie.
Konsultacje 1/1 z psychologami w ramach
programu well-beingowego DOBRZE,
również w jęz. ukraińskim.
Komunikacja dot. cyberbezpieczeństwa.
Webinar (15.03) „Jak mądrze pomagać w
czasach kryzysu” (również dla naszych
Klientów).
Wszystkie oddolne inicjatywy pracowników
są przekierowywane do jednego zespołu
koordynującego pomoc.

HUB
INFORMACYJNY
"W ciągu paru godzin
postawiliśmy hub informacyjny
w naszym Echonecie (intranet),
gdzie na bieżąco wrzucamy
wszystkie informacje dot.
naszych działań w kontekście
Ukrainy."

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
Jak w każdej sytuacji nadzwyczajnej liczył się
czas reakcji. W ciągu paru godzin
postawiliśmy hub informacyjny w naszym
Echonecie (intranet), gdzie na bieżąco
wrzucamy wszystkie informacje dot. naszych
działań w kontekście Ukrainy. Sekcja cały
czas „żyje” i jej struktura jest dopasowywana
do potrzeb.
Stworzyliśmy cross-zespołowy team,
gdzie wymieniany się codziennie
informacjami. Z pewnością mamy teraz
więcej komunikacji ad hoc, co jest zrozumiałe.
W komunikację dot. Ukrainy włączyliśmy też
nasze spółki.
Musieliśmy niektóre z zaplanowanych
kampanii wstrzymać (np. dot. feminatywów),
bo uznaliśmy, że choć tematy, które poruszają
są ważne, to musimy dać ludziom przestrzeń
do angażowania się w pomoc Ukrainie.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Członkowie Zespołu Komunikacji
Wewnętrznej są członkami zespołu
koordynującego pomoc, oczywiście
odpowiadamy głównie za komunikację
i zarządzanie pytaniami i odpowiedziami.
Wspieramy też zespół w kwestiach
technologicznych (np. przygotowanie ankiet).

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Udzielanie aktualnych i sprawdzonych
informacji o zbiórkach w okolicy
i możliwości wsparcia finansowego.
Informowanie pracowników o tym,
jak firma angażuje się w pomoc Ukrainie.
Organizacja zbiórek w firmie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Zachęcanie pracowników do zgłaszania
inicjatyw/pomysłów na kolejne formy
wsparcia.
Przestrzeń na „giełdę” dla potrzebujących
i chętnych do udzielenia pomocy.
Publikacje porad dla osób przyjmujących
uchodźców.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacja prostych słowniczków
/rozmówek polsko-ukraińskich.
Zwiększenie funduszy firmowych grup
wolontariackich z myślą o wspieraniu
uchodźców.
Dodatkowe dni urlopu dla wolontariuszy
wspierających uchodźców oraz dla
Ukraińców udających się po swoje rodziny.
Firmowy sztab wsparcia – grupa ekspertów,
wolontariuszy, którzy udzielą uchodźcom
oraz rodzinom przyjmującym informacji z
zakresu oświaty, prawa czy finansów,
pomogą zarządowi podjąć decyzje
odnośnie działań pomocowych firmy, czy
zarządzą działaniami komunikacyjnymi.
Publikacja aktualnych informacji o wsparciu
oferowanym Ukraińcom przez zewnętrzne
organizacje.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacja informacji nt. kondycji firmy.
Wsparcie dla dzieci uchodźców.
Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich
pracowników.
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.
Pytanie pracowników, jak firma może
jeszcze pomóc, czego potrzebują.
Bieżące badanie nastrojów pracowników.
"Cyklicznie robimy Pulse Checka, pewnie
w kolejnej edycji uwzględnimy kwestię
Ukrainy. Na bieżąco menadżerowie mają
dbać o badanie tych nastrojów i udzielać
pomocy."

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Tapeta na komputerach pracowników
z informacją, gdzie szukać informacji
w Echonecie.
Publikacja informacji nt. kondycji firmy.
"Już 23 lutego a potem 24 lutego, czyli
w pierwszym dniu wojny, prezes Banku
BNP Paribas wystosował listy do
wszystkich pracowników banku, w którym
przekazał informacje na temat tego,
że bank monitoruje sytuację oraz jakie
planuje działania, by pomóc naszym
ukraińskim Koleżankom i Kolegom,
a także oczywiście naszym Klientom.
Sytuacja w Ukrainie była również
omawiania podczas prezentacji wynikowej
dla kadry menadżerskiej podsumowującej
rok 2021, jak również wątek ten pojawił się
w komunikacie na temat wyników
skierowanym do wszystkich
pracowników."

SZTAB
KRYZYSOWY
Członkami sztabu są członkowie Zarządu
i osoby z różnych obszaru banku
(m.in. Fundacja, CSR, Daily banking, Prawny,
HR, IT) w tym Iza Tworzydło, dyrektorka
Departamentu Komunikacji Korporacyjnej,
która odpowiada również za nadzór nad
działaniami naszego Zespołu Komunikacji
Wewnętrznej.
Uruchomiono skrzynkę kontaktową,
członkowie sztabu spotykają się
co najmniej raz dziennie. Dodatkowo,
na nieco niższym poziomie, my jako Zespół
Komunikacji Wewnętrznej pracujemy
z Fundacją i HR w zespole koordynującym
pomoc.

DALSZE
PLANY
W tym roku, w ramach cyklicznego
Konkursu na Projekty Wolontariackie
dla pracowników, zorganizowaliśmy
specjalną edycję
„Wolontariat#RazemdlaUkrainy”.
Do zdobycia jest do 4000 zł na projekt
pomocowy, wspierający osoby
uciekające przed wojną.
Analizujemy plany osób, którym
pomagamy i nasze możliwości
w kontekście zaoferowania niektórym
z nich pracy w ramach aktualnych
wakatów.

Autor:
Joanna Bieżuńska-Szewczyk
Senior Manager of Internal Communication
and EB Team

Liczba pracowników w firmie: 3000
W tym liczba pracowników z Ukrainy: 140

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
Grupa Spółek Danone: Od pierwszego dnia
wojny w Ukrainie wspieramy rodziny naszych
pracowników pochodzenia ukraińskiego oraz
pracowników Danone Ukraina w następujący
sposób:
pomagamy w transporcie z granicy polskoukraińskiej,
pomagamy w znalezieniu tymczasowego
zakwaterowanie na terenie Polski (często
w domach naszych pracowników),
wspieramy relokację z UA do innych krajów,
organizujemy wewnętrzne zbiórki,
najpotrzebniejszych rzeczy do życia w
Polsce,
organizujemy zbiórkę pieniężną wśród
innych spółek DANONE na świecie w celu
zapewnienia podstawowych potrzeb i
godnych warunków życia w Polsce,
organizujemy spotkania integracyjne dla
uchodźców znajdujących się pod opieką
firmy,

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
organizujemy webinary dla wszystkich
pracowników m.in. nt. „Jak rozmawiać z
dziećmi o wojnie?”, „Jak radzić sobie z
lękiem i niepokojem związanym z wojną w
Ukrainie?”,
organizujemy warsztaty i szkolenia z
technik świadomego oddychania, relaksacji,
rezyliencji i budowania odporności
psychicznej,
organizujemy wsparcie psychologiczne w
postaci np. indywidualnych konsultacji z
psychologiem zarówno w języku polskim
jak i ukraińskim,
finansujemy dostęp do internetu,
pomagamy znaleźć pracę w DANONE dla
rodzin naszych pracowników z Ukrainy
organizujemy i finansujemy naukę języka
polskiego dla rodzin naszych pracowników
Ukrainy, które przyjechały do Polski,

IC-Mobile.pl: W jaki sposób firma
wspiera pracowników polskich
i ukraińskich?
założyliśmy grupę na komunikatorze
dedykowaną pracownikom z UA, która
zapewnia bieżący przepływ informacji
pomiędzy nimi. Za jej pośrednictwem
również ze swojej strony informujemy
osoby znajdujące się pod naszą opieką,
o działaniach które powinny podjąć,
np. wniosek o PESEL, zapisanie dziecka
do szkoły, itp.,
aby pomóc naszym pracownikom, którzy
często angażują się w pomoc uchodźcom
w swoich lokalnych społecznościach,
stworzyliśmy i na bieżąco aktualizujemy
dwujęzyczne ukraińsko-polskie
kompendium wiedzy dla obywateli Ukrainy
znajdujących schronienie w Polsce,
w którym znaleźć można podstawowe
informacje, np. jak skorzystać z pomocy
medycznej, prawnej, jak zapisać dziecko
do szkoły, założyć konto bankowe, gdzie
szukać pracy, itp.

Jak zmieniła się komunikacja
wewnętrzna od 24 lutego?
Organizujemy webinary dla pracowników
podczas, których informujemy w jaki
sposób angażujemy się w pomoc Ukrainie
i jak można do tej pomocy dołączyć.
Dodaliśmy update dot. działań dla Ukrainy
do agendy cyklicznych Townhalli.
Stonowaliśmy i wprowadziliśmy bardziej
wyważony język komunikacji tematów
firmowych solidaryzując się
z pracownikami z Ukrainy.
Uruchomiliśmy dedykowaną grupę na
portalu Workplace, na której pracownicy
angażujący się w pomoc uchodźcom
mogą wymieniać się informacjami i
potrzebami.

W jaki sposób komunikacja
wewnętrzna włącza się w działania
pomocowe/wspierające?
Stworzyliśmy dedykowaną grupę
społecznościową na Workplace.
Usystematyzowanie pewnych procesów
związanych z pomocą i komunikowanie
ich w tej grupie (np. darowizny
produktowe, wyposażenie do mieszkań).
Zbieramy wszystkie pojawiające się na
Workplace informacje na dedykowanej
grupie pomocowej i systematyzujemy je
na dedykowanej stronie intranetu.
Organizujemy dedykowane webinary
informujące o działaniach firmy
w zakresie pomocy Ukrainie.
Update dot. działań dla Ukrainy na
cyklicznych Townhallach.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Informowanie pracowników o tym, jak firma
angażuje się w pomoc Ukrainie.
Organizacja zbiórek w firmie.
Słowa wsparcia od zarządu oraz
pracowników w wewnętrznych kanałach
komunikacji.
Wywiady / komentarze pracowników, którzy
pomagają oraz tych, którym pomoc została
udzielona.
Zachęcanie pracowników do zgłaszania
inicjatyw/pomysłów na kolejne formy
wsparcia.
Przestrzeń na „giełdę” dla potrzebujących
i chętnych do udzielenia pomocy.
Publikacje porad dla osób przyjmujących
uchodźców.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Publikacja prostych słowniczków
/rozmówek polsko-ukraińskich.
Zwiększenie funduszy firmowych grup
wolontariackich z myślą o wspieraniu
uchodźców.
Firmowy sztab wsparcia – grupa
ekspertów, wolontariuszy, którzy udzielą
uchodźcom oraz rodzinom przyjmującym
informacji z zakresu oświaty, prawa czy
finansów, pomogą zarządowi podjąć
decyzje odnośnie działań pomocowych
firmy, czy zarządzą działaniami
komunikacyjnymi.
Publikacja aktualnych informacji
o wsparciu oferowanym Ukraińcom przez
zewnętrzne organizacje.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Wsparcie psychologiczne dla wszystkich
pracowników.
Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich
pracowników.
Wsparcie dla dzieci uchodźców.
Publikacja informacji nt. kondycji firmy.

SZTAB
KRYZYSOWY
Sztab kryzysowy spotyka się co dwa dni
w celu ustalania kolejnych kroków
związanych z wojną w Ukrainie, aktualnymi
potrzebami naszych pracowników z Polski,
Ukrainy i ich rodzin. W zespole tym są
przedstawiciele komunikacji wewnętrznej.

DALSZE
PLANY
Uruchomiliśmy specjalną edycję wieloletniego
programu Wolontariusze HOPE prowadzonego
przez naszą firmę, którego nadrzędnym celem
jest finansowe wsparcie projektów
wolontariackich organizowanych przez
naszych pracowników wspierających
uchodźców z Ukrainy.
Nawiązujemy współpracę z NGO, która będzie
wspierać systemowo naszych pracowników
z Ukrainy oraz ich rodziny.

Autor:
Beata Panek
Specjalista ds. Zaangażowania Pracowników

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Orbico Polska jest częścią Grupy Orbico
zlokalizowanej w 20 krajach, w tym w Ukrainie.
Gdy tylko dotarły do nas informacje
o działaniach wojennych – skontaktowaliśmy
się z szefem Orbico w Ukrainie i za jego
pośrednictwem ze wszystkimi Pracownikami
tamtejszego oddziału Orbico z Ukrainy. Każdego
z nich zapytaliśmy, o to jak możemy im najlepiej
pomóc i odpowiedzieliśmy na te potrzeby,
zarówno w aspekcie finansowym, jak i oferując
pomoc w relokacji z Ukrainy do innych krajów,
w których funkcjonuje Orbico.
Co więcej, Pracownikom z Ukrainy
wypłacamy regularnie wynagrodzenie,
a w momencie rozpoczęcia działań wojennych
wypłaciliśmy je z góry. Od pierwszych dni
staramy się także nieustannie pomagać
naszym Pracownikom, którzy przyjęli do siebie
osoby z Ukrainy.
Przekazaliśmy dziesiątki kilogramów
artykułów do higieny osobistej, chemii,
produktów dla dzieci czy zabawek. To, co teraz
jest najważniejsze – zapewniliśmy schronienie
w Polsce rodzinom naszych Pracowników

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
z Ukrainy – są bezpieczni, znaleźli w Polsce
pomoc i wsparcie. Wśród rodzin, które pozostają
pod naszą opieką, jest kilkanaścioro dzieci
– najmłodsze ma 3 miesiące, najstarsze 16 lat.
Wśród naszych pracowników powołaliśmy
koordynatora – Anię Bober (Kierownik ds. Public
Relations Orbico Salon Professional), która
wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie
wspiera proces transportu, zakwaterowania,
a także codzienne problemy i wyzwania rodzin,
które są pod naszą opieką.
Stworzyliśmy specjalną stronę
w OrbicoNecie (czyli naszym intranecie), która
informuje jak pomagać mądrze – znajdują się
tam linki do zaufanych, zweryfikowanych
zbiórek, do fundacji, którym mogą pomagać
osoby indywidualne. Nasi Pracownicy dowiadują
się z niej gdzie się zgłosić, jeśli chcą zaoferować
nocleg czy transport dla osób z Ukrainy, czy
nawet dom tymczasowy dla zwierzaków.
Gdzie przekazać jakie produkty, z kim się
skontaktować, jeśli sami potrzebują pomocy
czy wsparcia psychologicznego.

MAMY
KOORDYNATORA
"Wśród naszych pracowników
powołaliśmy koordynatora, który
wykorzystując swoją wiedzę
i doświadczenie wspiera proces
transportu, zakwaterowania,
a także codzienne problemy
i wyzwania rodzin, które są pod
naszą opieką."

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Założyliśmy specjalną grupę na Teams dla
Pracowników pochodzenia ukraińskiego,
mających rodziny w Ukrainie, ale także dla
Pracowników, którzy goszczą u siebie obce
osoby z Ukrainy. Grupa służy wymianie
doświadczeń, próśb, ale także zbiera pomysły
od Pracowników jak jeszcze jako firma
możemy pomagać. Każdy pomysł jest
analizowany i omawiany – nikt nie pozostaje
bez odpowiedzi. Każda osoba wypowiadająca
się na forum otrzymuje status działania
i odpowiedź.
Dodatkowo, raz w tygodniu e-mailowo
wysyłana jest aktualizacja działań do
wszystkich Pracowników – piszemy tam,
co do tej pory zrobiliśmy, jak udało nam się
pomóc i co jeszcze przed nami. Raz w
tygodniu organizowane jest również spotkanie
z Dyrektorem HR Grupowego, Dyrektorem HR
w Polsce, Specjalistą ds. Zaangażowania
Pracowników i Koordynatorem działań na
temat wyzwań.

INICJATYWY
WEWNĘTRZNE:
Na spotkaniach śledzimy i omawiamy drogę
każdego Pracownika z Ukrainy – wiemy, gdzie
w danym momencie się znajduje i jakie są jego
potrzeby.
Pracownicy, którzy goszczą u siebie osoby
z Ukrainy w każdej chwili mogą zadzwonić
i powiedzieć, czego potrzebują – Specjalista
ds. Zaangażowania Pracowników wspólnie
z Category Managerami i dzięki szybkiej pracy
naszej logistyki i magazynu tego samego dnia
wysyła paczki z produktami. Dyrektor HR
Grupowego pozostaje w stałym kontakcie
z Kierownikiem HRu w Ukrainie, aby móc jak
najszybciej reagować na zaistniałe
okoliczności i oferować adekwatną pomoc.
A poza tym, żeby móc się wzajemnie
psychicznie wspierać w tym trudnym okresie.

DALSZE
PLANY
Sporo działań za nami, ale jeszcze więcej
przed nami. Nieustannie sprawdzamy jak
możemy jeszcze pomóc. Działania są
dynamiczne, ale to co pozostaje stałe to
otwarta i transparentna komunikacja
– każdy z naszych Pracowników wie co
robimy. Wie również, że w każdej chwili
może się z nami skontaktować. Wie z kim
porozmawiać jeśli źle się czuje z bieżącą
sytuacją, nie może skupić się na pracy bądź
po prostu stresuje się przyszłością. Nawet
nie mając rodziny czy znajomych w Ukrainie
– temat działań wojennych nas dotyka.
Jesteśmy jednocześnie blisko i daleko od tego
co się dzieje. Rozumiemy, że czas dla
wszystkich jest trudny, pełen niepokoju
i obaw. Robimy jednak wszystko by w tym
trudnym czasie pomagać mądrze.
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W czym możemy Ci pomóc?

