TARGOWISKO WIEDZY: SIECI WSPARCIA
POSZUKIWANI INNOWATORZY, KTÓRZY ZMIENIĄ ŻYCIE SENIORÓW NA LEPSZE
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszają na
warsztaty generowania nowatorskich pomysłów, które zmienią życie seniorów na lepsze.
Masz nietypowy pomysł i chcesz przetestować rozwiązanie, które osobom starszym wymagającym opieki
pozwoli żyć lepiej a opiekunom osób starszych da wytchnienie w codziennych obowiązkach?
Starość dotyczy nas wszystkich. Dziś szacuje się, że ponad 1,3 miliona seniorów w Polsce potrzebuje opieki.
Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują codziennie na 250 tysiącach etatów. Prognozy demograficzne
wskazują, że za 20 lat sytuacja ta jeszcze się pogłębi: co czwarta mijana przez nas osoba na ulicy będzie
miała co najmniej 65 lat. Jak będzie wyglądało życie naszych społeczności?
Przyjdź na warsztaty z kreowania pomysłów na nowatorskie rozwiązania dla niesamodzielnych seniorów.
i zgłoś się do konkursu “Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA”
Towarzystwo „ę” już od dziesięciu lat jest liderem działań międzypokoleniowych, odważnie i nieszablonowo
podejmuje najaktualniejsze wyzwania społeczne. Od 2002 roku przeprowadziło przez proces „od pomysłu do
realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Działa w oparciu o
autorską metodę inkubacji pomysłów, która łączy podmiotowe podejście z troską o najwyższą jakość działań.
23 lutego (czwartek)
15:00-18:30
Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
ul. Myśliwiecka 8.
Wstęp wolny.
Na warsztat obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia: karolina.ordynowska@e.org.pl
Warsztaty w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” to wypracowana przez Towarzystwo „ę”
formuła pracy nad projektami i innowacjami społecznymi pozwalająca zainteresowanym zainspirować się,
skonsultować oraz dopracować swoje pomysły na autorskie działania społeczne. Zapraszamy ludzi, którym
bliski jest temat starości i tego, w jaki sposób poprawić jakość życia seniorów, mają nieszablonowe
rozwiązania na poprawę jakości życia osób starszych, są gotowi do zaprojektowania „swojej” starości.
W ramach projektu szukamy sprytnych, nieistniejących do tej pory w Polsce rozwiązań mogących w
dłuższej perspektywie poprawić jakość życia seniorów i ich opiekunów. Seniorom – usprawnić codzienne
funkcjonowanie, umożliwiając pełniejsze, bardziej aktywne przeżycie starości. Opiekunom – ułatwić pracę
tak, by zapobiec przeciążeniom i umożliwić łączenie opieki z aktywnością zawodową.
Program:
15:00-15:30 – powitanie
15:30-17:30 – warsztat rozwijania pomysłów
17:30- 18:30 – indywidualne konsultacje z ekspertami Towarzystwa „ę”

Więcej informacji, regulamin konkursu: www.sieciwsparcia.pl.
Materiały audiowizualne - https://vimeo.com/user2150566/videos.

