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W dniach 19-20 maja 2020 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja RADPol2020 pt.
„Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - trendy, wyzwania
i możliwości przeciwdziałania”. Celem konferencji jest kontynuacja dialogu na temat
trendów w zakresie różnych form radykalizacji w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej oraz związanych z nimi wyzwań i możliwości przeciwdziałania.

O KONFERENCJI

Konferencja ma charakter zamknięty, a formuła wydarzenia jest następująca:
• I dzień – Policy Event, czyli dyskusja wysokiego szczebla, mająca na celu dzielenie

się spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz formami przeciwdziałania radykalizacji
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;

• II dzień – Dzień projektów, czyli forma praktycznego przedstawienia efektów
europejskich projektów badawczych MINDb4ACT, CHAMPIONs, BRAVE;

• I i II dzień – strefa wystawiennicza dla projektów badawczych finansowanych przez
Komisję Europejską, a także dla instytucji, których działalność pokrywa się
z tematyką konferencji.

Konferencja RADPol2020 jest adresowana do szerokiego grona praktyków z całej Europy
zaangażowanych w zapobieganie radykalizacji i przeciwdziałanie jej na różnych
poziomach, w tym także do decydentów politycznych, przedstawicieli administracji
samorządowej oraz centralnej, przedstawicieli instytucji publicznych (np. pomocy
społecznej, kuratorów sądowych), naukowców, przedstawicieli instytucji pozarządowych
oraz innych podmiotów, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

MIEJSCE KONFERENCJI
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
Adres: aleja Niepodległości 34
61-714 Poznań, Polska
Zobacz na Google Maps tutaj

Transport z lotniska w Poznaniu do miejsca konferencji:

Transport publiczny – autobus linii numer 159+169

(czas podróży: około 35 minut) 

Więcej informacji na stronie: jakdojade.pl/poznan/

Taksówka lub

Aplikacja mobilna - np. Uber, Bolt

(czas podróży: około 20 minut)

MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE finansowane są przez Komisję Europejską w ramach programów H2020 i ISF-P

https://www.google.pl/maps/place/Marshal+Office+of+Wielkopolska+in+Poznan/@52.4147181,16.9231616,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47045b4a02f82f37:0x9bb2388404f1ac19!8m2!3d52.4147181!4d16.9253503
https://jakdojade.pl/poznan


REKOMENDOWANE HOTELE

Hotel Mercure Poznań Centrum

Adres: Ulica Roosevelta 20

60-829 Poznań

Telefon: +48 61 855 80 00

Strona internetowa: tutaj

Ceny: ok. 300-400 zł za noc

Odległość od miejsca konferencji: 

1,5 km

Czterogwiazdkowy hotel Mercure Poznań Centrum mieści się w centrum
Poznania, w okolicach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pokoje w
hotelu Mercure są przestronne, klimatyzowane i klasycznie urządzone.

MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE finansowane są przez Komisję Europejską w ramach programów H2020 i ISF-P

https://all.accor.com/hotel/3393/index.en.shtml


Hotel NH Poznań mieści się w stuletniej kamienicy w handlowej dzielnicy miasta
i stanowi doskonałą bazę wypadową do poznawania atrakcji kulturalnych Poznania.
Pokoje urządzone są w nowoczesnym stylu, w gustownych odcieniach brązu i szarości.
Są wyposażone w wiele udogodnień, takich jak: zestaw do parzenia kawy i herbaty,
bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz klimatyzacja.

Hotel NH Poznań

Adres: Ulica Św. Marcin 67
61-806 Poznań
Telefon: +48 61 62 48 800
Strona internetowa: tutaj
Ceny: ok. 390-540 zł za noc
Odległość od miejsca konferencji: 
1.2 km

Hotel Altus 

Adres: Ulica Św. Marcin 40 
61-807 Poznań
Telefon: +48  61 640 86 00
Strona internetowa: tutaj
Ceny: ok. 280-350 zł za noc
Odległość od miejsca konferencji: 
1.4 km

Hotel Altus to trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z najbardziej
charakterystycznych budowli Poznania, kompleksie Alfa. Komfortowe pokoje gościnne
posiadają bezpłatny dostęp do Internetu, telefon, biurko, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, żelazko, deskę do prasowania, sejf, suszarkę do włosów.
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https://www.nhpoznan.pl/
https://www.hotelaltus.pl/


Hotel Rzymski
Hotel Rzymski to trzygwiazdkowy hotel położony w samym sercu Poznania, tuż obok Placu
Wolności i Starego Rynku. Hotel oferuje bardzo przestronne pokoje z bezpłatnym
dostępem do Internetu.

Adres: Ulica Marcinkowskiego 22
61-827 Poznań
Telefon: +48 61 852 81 21
Strona internetowa: tutaj
Ceny: ok. 400-550 zł za noc
Odległość od miejsca konferencji:
1.1 km

Jeśli potrzebujesz pomocy, chętnie pomogę:
Klaudia Kaczmarek
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
email: klaudia.kaczmarek@ppbw.pl
telefon: +48 61 663 02 21
kom: +48 501 325 214

Do zobaczenia na RADPol2020!
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https://www.hotelrzymski.pl/pl/
mailto:klaudia.kaczmarek@ppbw.pl

