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TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSTWA W AUSTRII 

Spotkanie zorganizował, zgodnie z 
planem, partner austriacki w 
Schlierbach, w siedzibie SPES. 
Trwało cztery dni, 16-19 września. 
Pierwszy dzień wypełniły 
prezentacje poświęcone 
działaniom prowadzonym  
w ramach projektu i najlepszym 
praktykom z krajów partnerskich. 
W spotkaniu, oprócz partnerów, 
wzięli udział członkowie lokalnego 
stowarzyszenia Banku Czasu 
(TimeBank55+). 
 

Wykorzystanie TIK, jako 
narzędzia w niesieniu pomocy  
w daleko położonych krajach 

 

Joanna ze Społecznego Instytutu 
Ekologicznego pokazała, jaki 
wpływ mogą mieć techniki 

informacyjno-komunikacyjne na 
sytuację ludzi w krajach odległych 
od nas o tysiące kilometrów. 
Podzieliła się doświadczeniami  
z pracy w Korogocho, jednym  
z największych slumsów Nairobi, 
gdzie organizacja Ghetto Classics 
oferuje dzieciom edukację  
z zakresu muzyki klasycznej  
i baletu, a tym samym daje im 
nową perspektywę życiową. 
Joanna zakończyła apelem: 
„Mieszkamy w krajach 
wysokorozwiniętych i zasobnych, 
mamy dostęp do TIK, a tym 
samym - do niezależnej 
informacji. Możemy te możliwości 
wykorzystać nie tylko po to,  
by dowiedzieć się, co dzieje się  
w tych krajach, lecz także,  

by wesprzeć finansowo - nawet 
niewielkimi kwotami - organizacje 
pracujące dla lokalnej 
społeczności. Ta pomoc może 
zmienić wiele, niezależnie od tego, 
czy będzie to adopcja słonia  
w rezerwacie w Kenii 
https://www.sheldrickwildlifetrust
.org, gdzie odchowuje się do czasu 
wypuszczenia na wolność słonie, 
żyrafy, ostatnie żyjące nosorożce  
i inne zagrożone wyginięciem 
gatunki zwierząt; czy też będzie  
to wsparcie programów 
edukacyjnych dla dzieci 
mieszkających w slumsach 
http://www.artofmusic.co.ke/ghet
to-classics/ghetto-classics-dance/ 
https://youtu.be/UnNv-wSZfaI”. 

TIK - KLUCZ W RĘKACH  

SENIORÓW DO AKTYWNEGO  

I ZDROWSZEGO ŻYCIA 

Partnerzy projektu 
Polska: Społeczny Instytut Ekologiczny 
Austria: SPES Zukunfsakademie  
Szwecja: Association Mobil Education 
Turcja: Troy Enviromental Association 
Finlandia : Tidetila 
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TIK pomaga poprawić jakość życia w małych 
miejscowościach w Finlandii 

Fiński partner, organizacja Tiedetila, ma siedzibę  
w miejscowości Pihlajavesi w środkowej Finlandii.  
Jest to słabo zaludniony region – na jeden km kw. 
przypada mniej niż jedna osoba.  

Średni wiek 400 mieszkańców Pihlajavesi to ponad  
65 lat. Z tego względu niezwykle ważne dla 
mieszkańców są kontakty międzyludzkie, wzajemna 
pomoc i współpraca. Mieszkańcy Pihlajavesi, a z nimi 
Tiedetila, uczestniczą w konkursie na najbardziej 
„smart miejscowość” w Finlandii. Konkurs wygrają 
miejscowości, których mieszkańcy, korzystając  
z technik komunikacyjno-informatycznych, podniosą 
jakość i komfort życia, wzrośnie ich bezpieczeństwo,  
a współpraca, pomimo wielokilometrowych odległości, 
stanie się możliwa.  Tuula i Kari przedstawili również 
analizę pomiarów tętna, ciśnienia krwi, nasycenia krwi 
tlenem, stanu zmęczenia i jakości snu ze smart 
watchów różnych marek – drogich i tanich.  
Oba typy urządzeń pokazywały podobne dane.  

Tuula i Kari porównali też wyniki smart watcha  
z wynikami tradycyjnego pomiaru ciśnienia krwi. 
Wniosek: pomiar tętna jest wiarygodny, bo dane są 
bardzo zbliżone.  Pozostałe pomiary wymagają 
dokładniejszej analizy, by można było przedstawić 
jednoznaczną opinię. 

Przewodniki TIK dla seniorów  
w Szwecji 

Szwedzki partner MobilEducation jest organizacją 
pozarządową, założoną w 2013 r. Ma siedzibę  
w Sztokholmie. Prowadzi warsztaty i kursy dla seniorów 
uczące korzystania ze smartfonów, tabletów i technik 
informacyjno-komunikacyjnych. Szkoli też z umiejętności 
wykorzystywania aplikacji pomocnych seniorom  
w życiu codziennym. 

Anneli i Kima przedstawiły uczestnikom spotkania 
przewodniki, które przygotowały dla szwedzkich 
seniorów. Pokazują one, jak korzystać z asystentów 
głosowych SIRI dla IOS lub GOOGLE ASSISTANT  
dla Androida; a także, jak korzystać z usług  
w chmurze IOS/Android.  

Aktualnie MobilEducation, we współpracy z obejmującą 
teren całej Szwecji organizacją SeniorNet Sweden, 
prowadzi cykl kursów dla osób starszych.  

Organizowane są bezpłatne szkolenia metodą peer-to-
peer, czyli wzajemnego uczenia się i dzielenia wiedzą. 
Członkowie różnych stowarzyszeń i inne zainteresowane 
osoby mogą pracować, jako opiekunowie lub 
wolontariusze. Materiały, filmy i podcasty są dostępne 

bezpłatnie. 

Mieszkańcy Pihlajavesi, a z nimi 
Tiedetila, uczestniczą w konkursie 
na najbardziej „smart miejscowość” 
w Finlandii. Konkurs wygrają 
miejscowości, których mieszkańcy, 
korzystając z technik 
komunikacyjno-informatycznych, 
podniosą jakość i komfort życia, 
wzrośnie ich bezpieczeństwo, a 
współpraca, pomimo 
wielokilometrowych odległości, 
stanie się możliwa.  
Te trzy główne cele podzielono na 

13 działań: dostęp do Internetu – 

zasięgu i sprzętu (komputer/ 

mobilne nośniki, umiejętności i 

aplikacje); bezpieczeństwo w domu; 

biznes  – tworzenie warunków dla 

rozwoju lokalnych przedsiębiorstw; 

usługi transportowe  – autobusy, 

taksówki, wspólne przejazdy; 

historia Pihlajavesi; przyroda – 

atrakcyjne miejsca i miejsca ciszy; 

projekty rozwojowe – krajowe i 

międzynarodowe; dokumentacja; 

stowarzyszenia; kościół; szkoła; 

turystyka i kultura. 



 

 

 

 

Uniwersytet Odnowy zachęca seniorów  
do kwestionowania stereotypów płciowych w Turcji 

 
Organizację Troy Environmental założono w 2009 r., 
jako część działań Lokalnej Agendy 21. Wśród członków 
założycieli byli naukowcy, dziennikarze, pracownicy 
socjalni i inżynierowie. Dziś Troy skupia ponad 50 
aktywnych członków i, oprócz tematów związanych  
z ochroną środowiska i promocją energii odnawialnej, 
realizuje projekty wspierające seniorów.  
Oral zapoznał uczestników z ideą tzw. Uniwersytetów 
Odnowy (Refreshment University). Pierwszy powstał  
w 2016 r. na Uniwersytecie Akdeniz w Antalyi.  
Od trzech lat ma w ofercie liczne kursy i zajęcia dla 
seniorów. Już w pierwszym roku działania uniwersytetu 
na zajęcia zapisało się 350 osób. Pomysł szybko zyskał 
uznanie, docierając w różne miejsca Turcji. Obecnie 
Uniwersytety Odnowy działają w pięciu miastach.  
Ciekawy był krótki film nakręcony na jednym  
z uniwersytetów, który prezentuje różne rodzaje zajęć 
dla seniorów. Zainteresowanie budzi odejście od 
stereotypowego podziału zajęć na męskie i żeńskie. 
Zgodnie z tą ideą, panowie uczą się robienia szalików na 
drutach, obierania warzyw i gotowania; a panie wbijania 
gwoździ, przykręcania śrub, naprawy sprzętów 
domowych. Takie podejście do życia codziennego nie 
tylko pomaga seniorom stać się aktywnymi  
i niezależnymi, lecz także stanowi rewolucję, która burzy 
tradycyjne bariery w tureckim społeczeństwie.  
Dzięki temu otwiera ludzi na nowe wyzwania  
i podejmowanie samodzielnych decyzji.   
https://www.youtube.com/watch?v=-xrWamAiJHE 

Innowacyjne aplikacje wspierają aktywny  
tryb życia seniorów 

 
SPES zaprosił prelegentów z LIFEtool, interdyscyplinarnej 
organizacji non-profit z siedzibą w Linz, założonej przez 
Diakonie i Austriacki Instytut Technologii. Promuje ona 
technologię wspomagającą (AT), a także komunikację 
augmentatywną i alternatywną (AAC) dla osób 
niepełnosprawnych i seniorów. LIFEtool koncentruje się na 
badaniach i przygotowaniu aplikacji dostosowanych do 
potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. 
Rozwiązania te umożliwiają wzmocnienie niezależności  
od pomocy, czyli zwiększają samodzielność.  
LIFEtool zarejestrował dwa patenty i wprowadził na rynek 
22 aplikacje. Ma na koncie osiem krajowych i 
międzynarodowych nagród, w tym prestiżową Red Dot  
za projekt urządzenia IntegraMouse Plus, które umożliwia 
obsługę komputera wyłącznie za pomocą ust.  
Prelegenci zapoznali uczestników spotkania z dwoma 
aktualnie realizowanymi projektami, szczególnie 
interesującymi dla seniorów. 
SALSA wspiera aktywne życie seniorów poprzez 
innowacyjny system aplikacji do fitnessu i fizjoterapii. 
Aplikacje SALSA, przeznaczone dla osób dorosłych powyżej 
55 roku życia, zawierają informacje i wskazówki do ćwiczeń 
fizjoterapeutycznych, pomagają rozpocząć i utrzymać 
aktywny styl życia. Z aplikacji można korzystać 
samodzielnie lub przy wsparciu fizjoterapeuty. 
Z kolei MI-Tale jest spersonalizowaną grą psycho-
biograficzną dla osób z demencją, dzięki której 
opiekunowie mogą pomóc chorym w odtworzeniu  
i zachowaniu wspomnień. 

https://www.youtube.com/watch?v=-xrWamAiJHE


 

 

Partnerzy spędzili popołudnia i wieczory,  
wspólnie zwiedzając ciekawe miejsca w Schlierbach 

 
Te dodatkowe punkty programu także wzbogaciły 
wiedzę uczestników. Zwiedzili oni barokowe 
obserwatorium w klasztorze Kremsmünster: wieżę 
matematyczną, dzieła sztuki, zbiory geologiczne, 
paleontologiczne i prehistoryczne, muzeum astronomii, 
kaplicę i balkon panoramiczny 
http://www.specula.at/english.htm  
Poznali kooperatywę orzechów laskowych „Kernhof”  
w Pfarrkirchen. W 2016 r. pięciu rolników założyło  
na 13 hektarach sad orzechów laskowych uprawiany 
metodami ekologicznymi. Mają nadzieję, że w 2020 
roku wprowadzą pierwszą partię orzechów na lokalny 
rynek. http://www.kernhof.at   Posmakowali typowo 
austriackiego menu w klasycznej austriackiej restauracji 
w Oberschlierbach http://www.grosser-jaeger.at  
Zwiedzili z przewodnikiem muzeum historii, folkloru  
i tradycyjnego rzemiosła Górnej Austrii w Forum Hall, 
Bad Hall http://www.forumhall.at  
Przeżyli niezwykłą przygodę podczas „kolacji  
w ciemności”, która uwolniła i wyostrzyła zmysły.  
Było to w restauracji SPES, która od 10 lat zaprasza 
gości na czwartkowe kolacje w ciemności.  
Gości obsługiwała Eva, osoba niewidoma. 
Eva jest koordynatorką projektu ze strony partnera 
austriackiego. Współpraca z nią jest wielką 
przyjemnością. https://www.spes.co.at/hotel-
seminare/dunkelgenussrara/ 

https://www.lifetool.at/en/home/ 
https://www.lifetool.at/en/research-development/rd-
projects/project-details/salsa/ 
https://www.lifetool.at/en/research-development/rd-
projects/project-details/mi-tale/ 
 
Warte uwagi są cyfrowe opowiadania (Digital 
storytelling). To przykład, że techniki informacyjno-
komunikacyjne wykorzystuje się nie tylko po to, by 
znaleźć informacje w Internecie; lecz także do tworzenia 
treści edukacyjnych.  
Cyfrowe opowiadania wykorzystują technikę cyfrowej 
narracji. Dzięki temu urządzeniu każdy może 
opowiedzieć o swoich przemyśleniach i spostrzeżeniach, 
pragnieniach i aspiracjach; ma możliwość 
przedstawienia problemów osobistych lub globalnych; 
zaproponować rozwiązania.  
Na cyfrową opowieść składa się kilka elementów.  
Nie może być dłuższa niż dwie -trzy minuty, łączy głos  
i obraz, prezentowana jest, jako krótki film, opowiada 
osoba, która ma do przekazania jakąś historię.  
Obraz może być nieruchomy (zdjęcie) lub ruchomy 
(nagranie filmowe). Obiekty, zdjęcia, treść, muzykę, 
inne efekty dźwiękowe i montaż wykonuje osoba 
opowiadająca. SPES, podczas spotkania, zaprezentował 
pierwszą cyfrową opowieść nagraną z jednym  
z członków założycieli Time Bank 55+. 
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