
ORGANIZATORZY:

WARSZTATY PLANISTYCZNE

Seniorzy i studenci – Razem możemy więcej



W najbliższych latach liczba ludności Warszawy w wieku 65+

zwiększy się prawie dwukrotnie:

• 2013: 316 tys.

• 2050: 551 tys.

Przesłanki Warsztatów
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Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na opiekę oraz ograniczyć wydatki

zdrowia i opieki społecznej należy szukać rozwiązań, które pozwolą

nam żyć dłużej w zdrowiu, aktywnie i niezależnie.

Rys. 1. Zmiana procentowego udziału określonych grup wiekowych wśród mieszkańców Warszawy w 

latach 2013-2050



Przesłanki Warsztatów

Wybrane publikacje:

• Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i 

rekomendacje.

• An Alternative Age-friendly Handbook.

Przykłady warsztatów poświęconych dostosowaniu przestrzeni 

do potrzeb osób starszych:

• Mobility, Mood and Place

• Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem, nie obok siebie

• Seniorzy w akcji!

• Studenci – Seniorzy: ICT a międzypokoleniowa edukacja

W krajach zachodnich promowane są miejscowości przyjazne

starzeniu się, gdzie przestrzeń publiczna, transport, mieszkalnictwo

oraz lokalne usługi są tworzone z myślą o potrzebach wszystkich

pokoleń, sprzyjając wzmacnianiu solidarności i współpracy

międzypokoleniowej.

http://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf
http://www.cpa.org.uk/cpa-lga-evidence/Manchester-Age_Friendly_Neighbourhoods/Handler(2014)-An_Alternative_Age-Friendly_Handbook-Large_print_version.pdf
https://sites.eca.ed.ac.uk/mmp/
http://pg.edu.pl/-/projektowanie-uniwersalne-warsztaty-w-rivierze
http://www.seniorzywakcji.pl/
http://www.grundtvig.org.pl/galeria-projektow/projectsppg/806


Cele Warsztatów

• Identyfikacja barier przestrzennych w obszarze śródmiejskim

• Zaproponowanie rozwiązań dla przestrzeni przyjaznej starzeniu

się

• Uwrażliwienie młodych na potrzeby starszych

• Próba obalenia stereotypowych schematów myślenia

• Zbudowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i

tolerancji

• Ukazanie korzyści wynikających z kontaktu z innym pokoleniem

– przekazywanie pozytywnych wzorców i doświadczenia

• Pokazanie osobom starszym, jak bardzo potrzebne są w

lokalnej społeczności

• Umożliwienie seniorom rozwinięcia swoich zainteresowań i

nawiązania długotrwałych relacji z młodszym pokoleniem

• Wzrost świadomości na temat starości wśród młodszego

pokolenia



Przebieg Warsztatów

Termin warsztatów:    8, 9, 10 (piątek-niedziela) kwietnia 2016

Miejsce warsztatów:   Politechnika Warszawska, 

Gmach Główny 

Uczestnicy: 80 osób (40 osób ze starszej i 40 osób z 

młodszej grupy wiekowej)

Młodsza grupa  wiekowa: studenci różnych polskich uczelni, 

kierunków  związanych z planowaniem przestrzennym

Starsza grupa wiekowa: seniorzy zgłoszeni na warsztaty

przez organizacje zrzeszające seniorów

Grupa warsztatowa: 2 osoby z każdej grupy wiekowej oraz 

opiekun grupy (członek KNGP PW)

Teren opracowania: wybrana przestrzeń publiczna, zlokalizowana 

blisko kampusu Politechniki  Warszawskiej 

(Dzielnica Śródmieście, Mokotów lub Ochota).



Wstępny harmonogram Warsztatów

dzień pierwszy (piątek): 
16.30 rejestracja, uroczyste przywitanie uczestników, 

zapoznanie się z celem i warunkami warsztatów, 

Seniorzy i Studenci uformowanie grup, wykład wprowadzający

17.30  spacer po miejscu wybranym na przedmiot 

warsztatów, inwentaryzacja terenowa

dzień drugi (sobota): 
9.30 – 13.00 dyskusje w grupach,  wybór najlepszych 

Seniorzy i Studenci rozwiązań i zmian w przestrzeni, wykonanie projektu, 

przerwa kawowa

Studenci 13.00 – 20.00 dalsza praca studentów nad projektem, 

przerwa obiadowa

dzień trzeci (niedziela): 
Studenci 9.00 – 13.00 prezentacja projektów   

Seniorzy 15.00 uroczyste zakończenie warsztatów, wyłonienie 

(fakulatywnie) zwycięzców i rozdanie nagród
i Studenci



Patroni



Adres: ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 

tel. (+48 22) 619 13 50,

fax (+48 22) 619 24 84

Instytut Gospodarki Przestrzennej 

i Mieszkalnictwa

Koordynator: dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

Kontakt: agni.ciesla@gmail.com 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 

Politechniki Warszawskiej

Adres: pl. Politechniki 1 p. 405/5, 00-661 Warszawa 

Koordynator: inż. Dominika Grylak 

Kontakt: dominikagrylak@gmail.com

Organizatorzy


