
 

 

Szanowni Państwo 

 

Fundacja Klaster LifeScience Kraków zaprasza do wzięcia udziału w programie FI-STAR Open Call, 

którego celem jest rozwiązywanie problemów i wyzwań w zakresie opieki zdrowotnej. Naszym 

Partnerem w tym działaniu będzie Citymart.com.  

W kontekście programu FI-STAR projekt Citymart odpowiada za wspomaganie procesu wdrażania  

innowacyjnych rozwiązań dla wybranych zagadnień związanych z systemem opieki zdrowotnej. Proces ten 

opiera sie na skutecznym, pięcioetapowym schemacie, stosowanym w ponad 35 miastach (m. in. w 

Londynie, Paryżu i Barcelonie) celem szybkiego i wydajnego rozwiązywania problemów miasta.  

Więcej informacji na temat projektów FI-STAR i Citymart można znaleźć w załączonej broszurze oraz pod 

tym adresem. 

 

FI-STAR Open Call rozpoczynamy od warsztatu poświęconego definiowaniu lokalnych wyzwań i 

problemów z zamiarem przedstawienia ich osobom i organizacjom dysponującym potencjalnymi 

rozwiązaniami. Udział ekspertów znających lokalne realia jest w tym przypadku kluczowy.   

Kto powinien wziąć udział w seminarium? 
Seminarium stanowi wyjątkową okazję aby razem przemyśleć złożone problemy związane z opieką 

zdrowotną – takie, jak np. przyszłe potrzeby starzejącego się społeczeństwa, czy zwiększona zapadalność na 

schorzenia przewlekłe (np. cukrzycę) i właściwe wykorzystać rozwijające się, nowe  technologie – w tym 

również technologie medyczne. 

Nasza metodologia upraszcza proces podejmowania decyzji oraz formułowania realistycznych projektów w 

oparciu o wspólna wiedzę szerokiego grona ekspertów. 

Dołączając do grupy Innowacyjny Szpital innowacyjnej i programu  FI-STAR, uczestnicy stają się członkami  

społeczności innowatorów, tworzonej przez specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej, zyskujesz 

możliwość szerszego dzielenia się własną wiedzą, okazję do prowadzenia dyskusji z uznanymi ekspertami 

oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu opieki zdrowotnej. 

 

 

http://bit.ly/MDwxtm


 

 

Seminarium rozpoczyna się od prezentacji procesu Citymart.com służącego do rozwiązywania 

zagadnień społecznych i problemów miejskich. Po tej prezentacji planowana jest sesja warsztatowa, w 

trakcie której Twój zespół może: 

1. Przeanalizować zgłoszone zagadnienia i wyzwania 

2. Dokonać ewaluacji problemów w kontekście lokalnych priorytetów 

3. Sformułować wyzwania w sposób, który stanowi punkt wyjścia do poszukiwania innowacyjnych 

rozwiązań.  

Uwaga! Warsztaty prowadzone są w j. angielskim.  

Termin: 20 marca i 8 kwietnia 2014 r.  (dwa terminy) 
Miejsce: Park LifeScience Kraków (Sala Ateńska) ul Bobrzyńskiego 14  
Szczegółowe informacje:  szkolenia@lifescience.pl   
Rejestracja: kliknij tutaj 

Plan seminarium  

09.00 Powitanie uczestników przez organizatora 

09.15 Wprowadzenie do innowacyjnego procesu Citymart.com 

09.30 Warsztat – częśc 1: identyfikacja wyzwań  

 Warsztat – część 2: formułowanie możliwości w oparciu o wyzwania 

 Warsztat – część 3: ewaluacja wyzwań 

12.30 Przerwa 

13.00 to 14.00 Moderowana dyskusja dotycząca dalszych działań 

 

Prowadzący: 

Dr. Jakob H. Rasmussen: Współzałożyciel organizacji non-profit Living Labs Global, której celem jest 
świadczenie pomocy w identyfikacji problemów miejskich oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tych 
problemów. Współzałożyciel projektu Citymart.com, stanowiącego forum wymiany doświadczeń 
związanych z wdrażaniem inteligentnych technologii w warunkach miejskich. Jakob posiada doktorat z 
ekonomii i pracuje na stanowisku profesora w Kopenhaskiej Szkole Biznesu; jest też specjalnym doradcą 
Komisji Europejskiej, a ponadto posiada piętnastoletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu spółkami 
z sektora technologii. 

Veronica Bluguermann: Projektant serwisów i badacz w projekcie Citymart.com. Jej zainteresowania 
obejmują aktywizację mieszkańców w zakresie analizy i rozwiązywania złożonych problemów miejskich; jest 
też współtwórczynią metodologii umożliwiających kolaboracyjne wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

https://podio.com/webforms/7107452/545622

