
 

 
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

Konferencja pt. 
„Przestrzeń dla seniorów” 

 
Kraków, Hotel Sympozjum 

10-11.12.2018 
 
 

Program 
 
 

Osoby chętne mogą skorzystać z noclegu i kolacji o godz. 20:00 w przeddzień konferencji tj. 
9.12.2018 (prosimy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym). 
 
Dzień I, 10.12.2018 
 

9:15 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji 

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji powitanie uczestników 

10:15 – 10:30 
Prezentacja założeń i efektów projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów” 
(Fundacja Mapa Pasji) 

10:30 – 10:55 
Gminne rady seniorów – przestrzeń do wyrażania potrzeb i wspólnego 
działania 

10:55 – 11:20 
Przestrzenie publiczne dla seniorów – jak je dostosować? Przykłady, 
inspiracje, doświadczenia 

11:20 – 11:45 
Seniorzy w turystyce, turystyka dla seniorów – dobre praktyki (questy, 
wioski tematyczne i inne) 

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa 

12:15 – 12:45 Doświadczenia małopolskich seniorów w działaniu – relacje  

12:45 – 14:00 
Panel dyskusyjny: Jak tworzyć przestrzeń dla seniorów? – dyskusja 
z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych 
i seniorów 

14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa 
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15:30 – 17:00 

Warsztaty tematyczne (do wyboru): 
• Gminne rady seniorów – doświadczenia i wyzwania 
• Przestrzenie publiczne przyjazne dla seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami – inspiracje i dobre praktyki 
• Questy – Wyprawy Odkrywców z seniorami i dla seniorów – od 

czego zacząć? 

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa 

17:30 – 19:00 Senioralny przegląd artystyczny 

19:30 Kolacja integracyjna i tańce 
 
Dzień II, 11.12.2018 
 

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10:30 Przegląd tras i atrakcji turystycznych dla seniorów 

10:30 – 13:30 Do wyboru zajęcia terenowe i stacjonarne: 
• Terenowe: wycieczka wybranym questem historycznym po 

centrum Krakowa (trasy długości ok. 3 km):  
o „Śladem Ziuka po Krakowie – do niepodległości” (spacer po 

miejscach związanych z Józefem Piłsudskim)  
o „Czuwaj! 1939 – 1945” (spacer śladami krakowskich Szarych 

Szeregów) 
• Stacjonarne: Open Space: stoliki dyskusyjne i mini-warsztaty 

proponowane przez uczestników konferencji dla innych seniorów 
(propozycje tematów dyskusji lub warsztatów prosimy przesyłać w 
formularzu zgłoszeniowym na konferencję) 

13:30 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

14:00 Obiad i wyjazd uczestników 
 
Zgłoszeń na konferencję należy dokonywać najpóźniej do 27.11.2018 na formularzu on-line 
dostępnym do wypełnienia TUTAJ. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym z gmin 
uczestniczących w projekcie „Przestrzeń dla seniorów” zapraszamy nie więcej niż po 4 osoby, 
a z pozostałych – po 2 osoby. Jeśli zostaną miejsca, możliwy będzie udział kolejnych osób. 
 
Kontakt: w razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem 
biuro@mapapasji.pl lub pod nr tel. 601 698 175. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddsRi6jZQm9bnt8FxFCK0me9FGCuH14s2q74YGXbNaXElNTQ/viewform
mailto:biuro@mapapasji.pl

