
Innowacje dla Zdrowego i Aktywnego Życia Seniorów czyli: 

 
 

Zapraszamy 26 i 29 listopada 2018 
 

Wszystko co chcesz wiedzieć, by wziąć udział 
 

Co to jest AHATHON? 

AHATHON 2018 to warsztaty, których celem jest stworzenie pomysłów na nowe, praktyczne 

rozwiązania, produkty i usługi, które odpowiedzą na potrzeby Seniorów w zakresie aktywnego i 

zdrowego życia. Pracujemy w grupach, podczas dwóch popołudni - 26 i 29 listopada. Na koniec 

pomysły są prezentowane Jury oraz pozostałym uczestnikom. Jury przyznaje nagrody 

najlepszym pomysłom. Wygrana jest ważna, ale najważniejsza - wspólna kreatywna zabawa oraz 

próba znalezienia ciekawych i adekwatnych odpowiedzi na realne problemy i wyzwania Seniorów. 

 

 

Skąd taka nazwa? 
Nazwa to połączenie dwóch pojęć ‘AHA’ czyli Active Healthy Aging (ang. zdrowe i aktywne 

starzenie się) oraz ‘hackaton’. „AHA Living Lab” to projekt Klastra LifeScience Kraków, w ramach 

którego organizowane jest to wydarzenie. Hackathon (czyli maraton projektowania) - to nazwa 

typu wydarzenia kierowanego (zwykle) do programistów, grafików ale także innych specjalistów i 

entuzjastów tematu, podczas którego uczestnicy stają przed zadaniem rozwiązania określonego 

problemu w krótkim czasie, zazwyczaj na przestrzeni dnia lub weekendu.  

 

 

Kto jest organizatorem? 
Fundacja Klaster LifeScience Kraków, Miasto Kraków oraz Centra Aktywności Seniora. 

 

 

Dla kogo jest to wydarzenie? 
Zapraszamy wszystkich, którzy są chętni do działania, myślą kreatywnie i poszukują nowych 

rozwiązań. Wiek nie ma znaczenia! Oczekujemy zarówno na zgłoszenia osób młodych - 

mających doświadczenie w pracy projektowej i nowych technologiach ale zależy nam, by zespoły 

biorące udział w AHAthonie 2018 były międzypokoleniowe - czyli, żeby w wymyślaniu innowacji 

dla seniorów wzięli udział także seniorzy!  



 

Czy można zgłosić się indywidualnie? 
Można zgłosić swój zespół (2-5 osób), albo można zgłosić się indywidualnie. Uczestników 

indywidualnych będziemy dołączać do innych zespołów, tak aby każdy czuł się komfortowo. 

 

 

Jak długo trwa AHAthon? 
Dwa popołudnia - 26. listopada w godzinach 13.00-19.00 i 29. listopada 14.00-20.00. Jeśli masz 

ograniczony czas i nie możesz wziąć udziału w całości wydarzenia - także zgłoś się i napisz nam 

w jakich godzinach będziesz! Niekiedy godzina konsultacji i kilka konstruktywnych uwag mają 

duży wpływ na efekt końcowy i sukces projektu! Z punktu widzenia AHAthonu, ważne jest aby 

przedstawiciel każdego zespołu był obecny na końcowej prezentacji prac - czyli w czwartek, 29.11 

od godz. 17.00. 

 

Jak wygląda plan pracy? 
Etap 1: 26 listopada 2019 godz. 13.00 – 19.00 

● 13.00 – 13.30   Przedstawienie celów i zasad rywalizacji, prezentacja zespołów  

● 13.30 – 14.30   Ku inspiracji - prezentacje wyzwań i problemów, jakie wymagają 

rozwiązania, a także inspirujących rozwiązań. 

● 14.30 – 18.30  Praca zespołowa  

● 19.00 –   Zakończenie etapu #1 

 

Etap  2: 29 listopada 2019, godz. 14.00-20.00 

● 14:00 – 14:30   Przypomnienie celów i zasad rywalizacji 

● 14.30 – 15.00   Ku inspiracji – historie sukcesu  

● 15.00 – 17.00   Praca zespołowa  - kontynuacja 

● 17.00 – 19.00   Prezentacje rozwiązań 

● 19.30    Wyniki, nagrody i podsumowanie AHATHONU 2018  

 

 

W jakiej formie trzeba przedstawić pomysł stworzony przez zespół? 
Rozwiązanie, które jest efektem pracy grupy powinno zostać zaprezentowane Jurorom. Od 

decyzji zespołu zależy w jakiej to będzie formie. Doświadczenie pokazuje, że może to być: 

prezentacja bezpośrednia, prezentacja multimedialna, rozrysowanie na arkuszu, prototyp, poster/ 

plakat – dopuszczalna jest każda forma, która pozwoli jak najlepiej pokazać o co chodzi w 

pomyśle.  

 

 

Czego mają dotyczyć projekty tworzone w czasie AHAthonu? 

Jest wiele tematów które dotykają seniorów i w których można i trzeba tworzyć nowe rozwiązania: 

● samotność, autonomia i niezależne życie 

● zrównoważona i kompleksowa opieka 

● mobilność - bezpieczna i przyjemna komunikacja i podróż  



● włączenie społeczne i technologiczne 

● profilaktyka – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i żywienia 

● polipragmazja i przestrzeganie planów medycznych 

● szkolenie i coaching w zakresie wspomaganego aktywnego uczenia się 

● nowe modele biznesowe i przedsięwzięcia społeczne 

● inne – zaproponowane przez zespoły 

 

 

A jeśli już mam konkretny pomysł i pracuję nad nim? 
To także bardzo dobrze! Na AHAthon można przyjść ze swoim projektem i dopracować istniejący 

pomysł. Jesteśmy otwarci na wszystkich, których działania przekładają się na poprawę jakości 

życia seniorów.  

 

 

Jakie będą kryteria oceny, kto wchodzi w skład Jury? 
Kryteria oceny oraz skład Jury opublikujemy 20 listopada, na stronie www.lifescience.pl a także 

prześlemy do wszystkich zgłoszonych uczestników. 

 

 

Czy są nagrody? 
Oczywiście! Najlepsze projekty zostaną nagrodzone! Pula nagród w AHAthonie to aż 10 000 zł. 

Szansa na wyróżnienie jest duża! O szczegółach poinformujemy na stronie www.lifescience.pl.  

 

 

Czy można nie być członkiem zespołu i tylko służyć pomocą jako 

konsultant? 
Tak! Jest to również bardzo ważna rola. Można zgłosić się indywidualnie i w trakcie AHAthonu 

być obecnym i służyć pomocą i wsparciem dla zespołów. Ważne, żeby zadawać pytania 

dotyczące wypracowywanych rozwiązań i dzielić się swoim doświadczeniem, tym samym 

ukierunkowując sposób myślenia członków zespołów. Zachęcamy do tego bardzo, zwłaszcza 

Seniorów, dla których te innowacje są tworzone. 

 

 

Dlaczego udział Seniorów jest tak ważny? 
Nic o nas, bez nas! Zaangażowanie osób dla których mają być przeznaczone tworzone 

rozwiązania jest bardzo ważne - gdyż innowacje powinny odpowiadać na realne potrzeby. 

Chcemy także stworzyć okazję i “platformę” do współpracy międzypokoleniowej - formułę, w 

ramach której pracują razem osoby w różnym wieku dzieląc się doświadczeniem i punktami 

widzenia. 
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Jak należy się zgłaszać? 

Formularze zgłoszeniowe umieszone są pod opisem wydarzenia na stronie Klastra LifeScience 

Kraków. Link: https://lifescience.pl/fundacja/misja-fundacji-klaster-lifescience-krakow/ 

Możesz także zgłosić swój udział pisząc do nas na adres biuro@lifescience.pl lub dzwoniąc na 

numer 12 297 46 05 

 

 

Gdzie odbędzie się AHAthon? 
Centrum Aktywności Seniora  

ul. Berka Joselewicza 28  

31-031 Kraków 

 

 

A jeśli mam jeszcze pytania? 
Napisz do nas na adres biuro@lifescience.pl lub zadzwoń! 12 297 46 05.  

 

 

 

Czekamy na Ciebie! 
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