Konferencja pt.
„Senioralne wyprawy odkrywców”
Kraków, Hotel Campanile
15-16.12.2022
Zaproszenie
W imieniu Fundacji Mapa Pasji serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt.
„Senioralne Wyprawy Odkrywców”, która jest podsumowaniem projektu o tym samym tytule,
realizowanego przez nas w 2022 roku. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania
doświadczeń seniorów z 9 miejscowości, którzy:
• Wzięli udział w wizytach studyjnych prezentujących doświadczenia innych grup
senioralnych w tworzeniu oferty turystyczno-edukacyjnej swojej miejscowości;
• podjęli inicjatywę stworzenia na swoim terenie questu – wyprawy odkrywców, tj.
bezobsługowej gry terenowej z zagadkami i skarbem, promującej ich miejscowość.
Podczas konferencji będziemy rozmawiać o zrealizowanych działaniach i ich efektach, jak
również planować kolejne. Będzie również okazja do zaprezentowania swojej działalności:
•
•
•

artystycznej (w ramach senioralnego przeglądu artystycznego),
rękodzielniczej / promującej miejscowość lub region (możliwość zorganizowania miniwarsztatów w ramach sesji „Otwarta Przestrzeń”)
merytorycznej (możliwość zaproponowania stolika dyskusyjnego lub prezentacji
podczas sesji „Otwarta Przestrzeń”).

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby w wieku 60+ z całej Polski – zarówno uczestników
projektu „Senioralne Wyprawy Odkrywców”, jak i osoby niezwiązane z projektem, które
chciałyby poznać jego rezultaty, wymienić się doświadczeniami, czy też nawiązać współpracę.
W konferencji mogą wziąć udział nie więcej niż 2 osoby z jednej gminy (w przypadku dużych
miast nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji senioralnej). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają osoby biorące udział w projektach Fundacji Mapa Pasji.
Organizator pokrywa koszty udziału w konferencji (2 noclegi dla osób z miejscowości
oddalonych od Krakowa o więcej niż 100 km, 1 nocleg dla pozostałych osób spoza aglomeracji
Krakowa, wyżywienie i dojazd na miejsce – do wysokości kosztów biletów komunikacji
publicznej). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do 30
listopada br. W razie pytań, prosimy o kontakt z Pawłem Fickiem pod adresem
konferencja@mapapasji.pl lub pod nr tel. 783 599 157.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach
rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2022

