
 

 

Zapraszamy do udziału w najnowszym projekcie partnerstwa 

organizacji pozarządowych i instytucji z pięciu państw.  

Ma on pomóc seniorkom i seniorom w odkrywaniu 

możliwości wpływania na zdrowie dzięki wykorzystaniu 

narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

Partnerstwo, które tworzą cztery organizacje pozarządowe: 

Społeczny Instytut Ekologiczny, MobilEducation, TROY 

Environmental Association, Tidetila, a także Centrum  

Edukacji dla dorosłych (SPES Zukunftsakademie) realizuje  

od kilku lat projekty TIK dla seniorów. Są one dopasowane  

do różnorodnych potrzeb i możliwości seniorów w krajach 

partnerów – w Polsce, Turcji, Szwecji, Finlandii i Austrii. 

Tematyka każdego z projektów jest inna, ale narzędzia  

technik informacyjno-komunikacyjnych są takie same.  

Od TIK nie da się uciec… lepiej z nich korzystać!  

To konieczność, by zaakceptować fakt, że żyjemy w epoce,  

w której rządzi informatyzacja. Dla młodych jest oczywistością, 

dla seniorów wyzwaniem. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej,  

 nie jest ani skomplikowana, ani trudna. 

Partnerzy projektu chcą poprzez liczne działania przekonać 

seniorów do korzystania z technik informacyjno-

komunikacyjnych, by mogli stać się niezależni w docieraniu 

do informacji, których poszukują, aktywnie uczestniczyć  

w różnego rodzaju wydarzeniach czy wyrazić sprzeciw lub 

zgodę na politykę decydentów. A także, by mogli dokonywać 

wyborów, co jest dla nich ważne i przydatne, a co nie.  

Rezultatami projektu będą informatory TIK dla seniorów, 

które ułatwią korzystanie z iPhone, iPada, Androida.  

Dzięki nim seniorzy będą swobodniej wykorzystywali TIK, 

szukając informacji na temat zdrowia, ekologii czy 

środowiska. Partnerstwo opracuje również bazę danych 

obejmującą najlepsze praktyki wykorzystania TIK przez 

seniorów, a uczestnicy warsztatów przygotują krótkie 

digitalne historie o własnych doświadczeniach z TIK.  

Wszystkie informacje i rezultaty projektu znajdą się  

na stronie www.ecosynergy50plus.com i na stronach 

partnerów.  

Zapraszamy do ich odwiedzania.  

 

TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia 
Wiadomości nr 1 

Partnerzy projektu 
Polska: Społeczny Instytut Ekologiczny 
Austria: SPES Zukunfsakademie  
Szwecja: Association Mobil Education 
Turcja: Troy Enviromental Association 

Finlandia : Tidetila 

 Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

http://www.ecosynergy50plus.com/


   

   

   

   

 

 

 

 

  

Pierwsze spotkanie w Polsce 

Zgodnie z planem pierwsze spotkanie 

miało miejsce na Wawerskim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku  

w Warszawie, a zorganizował je 

koordynator projektu – Społeczny 

Instytut Ekologiczny. Kilkadziesiąt osób 

– członkiń i członków WUTW spotkało 

się z przedstawicielami partnerstwa. 

Wawerski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku zapewnia seniorom - za 

pośrednictwem licznych dostępnych 

kursów, wykładów i aktywności - 

wszechstronny rozwój intelektualny  

i fizyczny.  

Seniorzy mogą m.in. uczyć się języków 

obcych, uczestniczyć w zajęciach 

komputerowych, w licznych 

wykładach, zajęciach gimnastycznych, 

rekreacyjnych czy wycieczkach w kraju 

i za granicą.  

Działania uniwersytetu przełamują 

stereotypy związane z oceną seniorów 

m.in. dzięki ich aktywnemu udziałowi  

w życiu dzielnicy i miasta. 

Każdy partner przygotował prezentację 

poświęconą jego organizacji. 



 
Turecki TROY Environmental (TROY Środowisko)  

z miejscowości Çanakkale pracuje z młodzieżą i osobami 

dorosłymi. Organizacja skupia się na tematach ważnych dla 

każdego obywatela, a więc społeczeństwie obywatelskim 

czy ochronie środowiska – w tym problemie zmian 

klimatycznych. Organizacja, jako pierwsza w Turcji, 

rozpoczęła tworzenie kooperatyw energetycznych.  

W tym roku po raz trzeci zorganizuje Międzynarodową 

Konferencję Kooperatyw Energetycznych, podczas której 

prezentowane są najlepsze modele takich przedsięwzięć  

w Europie. Bardzo ważne dla tureckiej organizacji jest 

przygotowanie seniorów do korzystania z TIK – jednej  

z umiejętności, która umożliwia dostęp do niezależnych 

informacji. http://troyacevre.webs.com 

Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES 

Zukunftsakademie wspiera rozwój regionalny i podnosi 

świadomość mieszkańców dotyczącą istoty i znaczenia 

społeczeństwa obywatelskiego. Od kilku lat organizuje 

nieformalne grupy tzw. Banku Czasu 55+, czyli sąsiedzką 

pomoc opartą na wzajemności. Celem banku jest wsparcie, 

dzięki któremu starsze osoby jak najdłużej żyją 

samodzielnie w miejscu zamieszkania. Ta forma pomocy 

obejmuje drobne usługi i wsparcie w różnych dziedzinach 

np. przy pracach domowych, w ogrodzie, w zakupach,  

w korespondencji itp. www.spes.co.at 

Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation stawia sobie  

za cel pomoc seniorom w aktywnym uczestnictwie  

w świecie cyfrowym, dzięki m.in. korzystaniu z tabletów  

i smartfonów. Prowadzi kursy TIK np. z używania tabletów 

w życiu codziennym czy korzystania z mediów 

społecznościowych. Używane przez MobilEducation 

aplikacje i inne narzędzia odpowiadają na potrzeby 

seniorów. www.mobileducation.se 

Fińska organizacja Tidetila prowadzi zajęcia, kursy  

i warsztaty w dwóch obszarach tematycznych: z zakresu 

technologii informacyjnej i ogrodnictwa. Są one 

dostosowane dla grup w różnym wieku – od najmłodszych 

po seniorów. Współpraca z seniorami jest ważną częścią 

działań organizacji – są oni nie tylko odbiorcami edukacji, 

lecz także aktywnymi uczestnikami prowadzonych akcji  

i wolontariuszami. www.tiedetila.fi 

Społeczny Instytut Ekologiczny wspiera rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego oraz oddolne tworzenie 

partnerstw społeczno-publicznych działających na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Organizacja ma doświadczenie 

we współpracy z seniorami. SIE zrealizował m.in. kilka 

projektów wolontariatu seniorów. W ramach 

prowadzonych działań powstała strona internetowa 

www.ecosynergy50+.com;  www.sie.org.pl 

Przykład najlepszych polskich praktyk zaprezentowano 

podczas spotkania w warszawskim Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej przy ul. Nowolipie. Jest to ciekawy 

przykład inicjowania i wzmacniania dialogu między różnymi 

pokoleniami warszawiaków, wspierania działań i inicjatyw 

mieszkańców Warszawy, i tych, z organizacji 

pozarządowych; jak i działających indywidualnie. W CAM 

„Nowolipie” można wymieniać się doświadczeniami, 

rozmawiać na temat tego, jak zmieniać Warszawę,  

by była jeszcze bardziej przyjazna dla osób starszych.  

Na gościach wielkie wrażenie wywarł profesjonalizm osób 

pracujących w Centrum i projekty, aktywizujące lokalną 

społeczność niezależnie od wieku i wykształcenia. 

(https://senioralna.um.warszawa.pl/camnowolipie) 

Partnerzy spotkali się też z grupą młodych ludzi, którzy trzy 

lata temu założyli klub sportowy UNIQ. Inicjatywa wsparta 

w pierwszym roku budżetem obywatelskim rozrosła się do 

ciekawej akcji sportowej: w klubie organizowane są zajęcia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w najbliższych planach 

są zajęcia dla seniorów. Na spotkaniu omawiane były 

możliwości nawiązania współpracy z podobnymi klubami  

w krajach partnerów. http://uniqfightclub.pl/; 

https://www.facebook.com/uniqfightclub/; 

https://www.instagram.com/uniq_fight_club/ 

Partnerzy projektu uczestniczyli również w gali 

zorganizowanej w Sali Balowej Zamku Królewskiego  

z okazji wręczania nagród w konkursie „Dziennikarze dla 

klimatu”. Padło na niej wiele ważnych słów – wszyscy 

podkreślali, że zmiany klimatu są faktem, a ich 

powstrzymanie jest bezdyskusyjnym obowiązkiem 

współczesnej cywilizacji. https://www.ekos.org.pl/  

Był też czas na krótki wypad do miasta. Warszawa naszym 

gościom bardzo się spodobała. 
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