ZMIENIAMY KRAKÓW DLA SENIORÓW!
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKAŃ
grudzień 2015

●

2.12.2015 r. w godz. 10:30  13:30, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
Temat: Transport zbiorowy, różni użytkownicy ruchu

Jak poruszamy sie po mieście? Czy brakuje nam miejsc parkingowych? Co powinniśmy zrobić, by
komunikacja miejska spełniła nasze oczekiwania? Lepsze tramwaje, a może więcej kursów? Podchodząc
z różnych stron do tematu, postaramy się wypracować rekomendacje w kilku obszarach tematycznych.
W spotkaniu wezmą udział:
Bodgan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds.Osób Niepełnosprawnych, Osoby
niepełnosprawne w transporcie miejskim: karty parkingowe, miejsca dla osób niepełnosprawnych;
dr inż. Marek Bauer, Zakład Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska, Jakich zmian
potrzebuje krakowska komunikacja miejska?
Miłosz Tatara, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, Koegzystencja rowerzystów z innymi
użytkownikami ruchu
●

7.12.2015 r., w godz. 10:30  13:30, Centrum Aktywności Seniora (CAS) „Senior w Centrum”,
ul. Berka Joselewicza 28
Temat: Transport pieszy
Wszyscy poruszamy się po mieście pieszo w mniejszym lub większym stopniu. Jak się wtedy

czujemy? Czy musimy często nadkładać drogi? Czy przeszkadzają nam szybcy rowerzyści, tarasujące
chodniki samochody? Czy często nie mamy gdzie przysiąść lub po prostu jest za głośno? Razem
zdiagnozujemy i ocenimy czy potrzebujemy systemowych rozwiązań, czy jesteśmy w stanie poradzić
sobie kilkoma prostymi zmianami.

W spotkaniu wezmą udział:
Bodgan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds.Osób Niepełnosprawnych, Transport
pieszy w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych;
Kasper Jakubowski, architekt krajobrazu, doktorant na Politechnice Krakowskiej, członek Ruchu
Ekologicznego im. Franciszka z Asyżu, Parki i tereny zielone jako ważny element polityki spacerowej w
mieście;
dr Janusz Jeżak, urbanista, kierownik Zespołu Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast w
Krakowie, członek Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów Polskich, Planowanie przestrzenne w kontekście
osób starszych  bariery architektoniczne, i dostępność. Czy można planować miasto tak, by brać pod
uwagę potrzeby osób starszych?
●

10.12.2015 r. w godz. 13:00  16:00, Dom Polonii, Rynek Główny 14

Temat: Miejsca budowania społeczności lokalnych
Czemu służy nam przestrzeń wspólna? Czy jest ona miejscem spotkań, wspólnego spędzania
czasu, aktywności, miejscem gdzie możemy wymienić pomysły i porozmawiać?
Czy raczej przebiegamy przez nią, aby szybciej dotrzeć z zakupami do domu i zdążyć na serial lub
wiadomości? Jakakolwiek jest odpowiedź na to pytanie, spróbujemy poszukać przyczyn takiego stanu
rzeczy. Razem zdiagnozujemy co chcielibyśmy zmienić w przestrzeniach wokół nas.
W spotkaniu wezmą udział:
Anna OkońskaWalkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki
Senioralnej, CASy jako filar polityki senioralnej Gminy Miejskiej Kraków;
Wojciech Gorczyca, Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, Rewitalizacja przestrzeni,
nieformalne przestrzenie jako miejsca spotkań i integracji osób starszych.
Barbara Borkowska, autorka wniosku do Budżetu Obywatelskiego

