Sto wa rzy sz en ie A KA DE M IA PE ŁNI Ż YC IA i m. J oan n y Bo eh n e rt
Mi ej s ce zaj ę ć i ad r e s d o kor e sp on d en cj i: u l. Rz e źn ic za 2a, 31 - 54 0 Kra kó w

Tel./fax. 12 431 36 00

e -mail: biuro@apz.org.pl www.apz.org.pl

„AKTYWNI – POTRZEBNI – NA CZASIE”
Zajęcia edukacyjne dla seniorów

Spotkania projektowe
CZERWIEC 2019

wtorek

4
10.00
czerwca

Ogród Botaniczny – oprowadzanie z przewodnikiem
spotykamy się przy wejściu głównym

czwartek

6
11.30
czerwca

„Mediacje.
Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”
Warsztaty prowadzi: Iwona Kopacz

piątek

7
11.00
czerwca

wtorek

11
11.00
czerwca

„Do dzieła” - warsztaty plastyczne

„Koronkowe obrazy”
Prowadząca: Małgorzata Suder
„Literatura prosto z drukarni”
Barbara Klicka, Zdrój
Prowadząca dr hab. Dorota Kozicka

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020

czwartek

„Zielony pierścień Krakowa, czyli historie plantacyjnych
przechadzek i parkowego założenia”
13
14.00
spacer po Plantach i ich okolicach
czerwca
prowadzi: Elżbieta Lang
spotykamy się przy Barbakanie
„Kraków znany od podszewki”

wtorek

18
14.00
czerwca

środa

19
11.30
czerwca

środa

26
czerwca

9.00

Centrum Jana Pawła II na Łagiewnikach
spacer prowadzi Elżbieta Lang
spotykamy się na przystanku autobusowym przed
głównym wejściem o godz. 14.00
Dojście do „Centrum Jana Pawła” z pętli w Borku
Fałęckim (ok. 10 minut) ulicą między Centrum
Handlowym Zakopianka, a sklepem Decathlon
„Kraków, czyli encyklopedia stylów w pigułce
wykład z historii sztuki: Elżbieta Lang
Poznaję Małopolskę
całodzienna wycieczka edukacyjna
„Skarby historii i kultury Ponidzia”
Wiślica - Rytwiany

Kursy komputerowe
„szyte na miarę”
ciągłe zapisy
szczegółowe informacje w biurze

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, obowiązują osobne zapisy na każde spotkanie.
Zapraszamy do udziału!
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