
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piąte spotkanie, realizujące projekt 
międzynarodowego partnerstwa, 
miało miejsce 1 grudnia 2020 r.  
w siedzibie organizacji Tiedetila  
w Pihlajavesi w Finlandii. Nie było 
zwykłe, widzieliśmy się wyłącznie  
na ekranach komputerów.  

Las, cisza, spokój 

Trzy krótkie filmy video rozbudziły 
wyobraźnię partnerów. Dzięki 
nowoczesnym technologiom mieliśmy 
okazję popatrzeć na to, czego nie udało 
się zobaczyć w rzeczywistości. 
Widzieliśmy las, w którym znajduje się 
siedziba organizacji… wielki las gdzieś  
w środku Finlandii, skąd wszędzie daleko, 
ale jaki spokój, jaka cisza!  
Zwiedziliśmy też muzeum komputerów – 
pasję kolekcjonerką Kari. Najstarszy 
komputer pochodzi z 1977 roku, ponad 
150 eksponatów znajduje się półkach,  
a jeszcze więcej na strychu. Kari ma 
nadzieję, że kiedyś uda mu się pokazać 
wszystkie. Nasi gospodarze zabrali nas 
też do własnymi rękoma zbudowanej 
chatki w ich prywatnym rezerwacie 
przyrody. Domek nazwali Stacja Smart. 
Wydawało nam się, że czujemy zapach 
świeżego drewna i żywicy.  
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Cykl prezentacji rozpoczęła koordynatorka projektu  

Ela Priwieziencew, omawiając rezultaty, nad którymi 

pracowaliśmy wspólnie przez 23 miesiące  

(od 1 października 2018). 

Partnerstwo spotkało się czterokrotnie w realu (w Polsce, 

Szwecji, Austrii i Turcji) i jeden raz online w Finlandii.  

W spotkaniach wzięło udział łącznie 51 osób z organizacji 

partnerskich. 

Partnerstwo wydało pięć biuletynów, sześć w przystępny 

sposób napisanych przewodników ICT dla seniorów, 

przygotowało dwa video filmy zrealizowane przez seniorów,  

w których dzielą się doświadczeniami korzystania z TIK. 

Partnerzy i zaproszeni eksperci przygotowali 28 prezentacji  

w PowerPoint na tematy związane z różnymi możliwościami 

wykorzystania ICT przez seniorów. 

Różne wykorzystanie TIK 

Ewa Sieniarska i Jolanta Zientek-Varga, członkinie zarządu SIE, 

przygotowały krótkie informacje o tym, jak w różnorodny 

sposób można wykorzystać techniki informacyjno-

komputerowe zwłaszcza w trudnych sytuacjach np. przy 

obecnych restrykcjach spowodowanych pandemią.  

Ewa opowiedziała o swojej inicjatywie zorganizowania 

facebookowej licytacji obrazów wykonanych przez grupę 

malarską Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku na rzecz 

organizacji Koteria, która opiekuje się bezdomnymi kotami. 

Zysk z akcji był podwójny: ponad 900 zł z licytacji zasiliło konto 

organizacji, a malarki-seniorki połączyły się we wspólnym 

działaniu, przełamując w ten sposób domową izolację  

i samotność.  

Jola uczestniczy w promowaniu idei ekonomii społecznej. 

Celem firm, które działają, jako przedsiębiorstwa społeczne 

jest m.in. zatrudnianie osób z grup wykluczonych: osób  

z niepełno sprawnościami, długo bezrobotnych, słabo 

wykształconych, bezdomnych. Obecnie szkolenia poświęcone 

tej tematyce są możliwe tylko w formie online. Wymaga to 

nowego rodzaju rozmowy z odbiorcą i innego sposobu 

prezentowania tematu. Jola opowiedziała również o ciekawej 

inicjatywie Stowarzyszenia Wspierania Aktywnych Seniorów 

AS. To projekt o nazwie Asystent Seniora i aplikacja X-Senior, 

która ułatwi komunikację między Stowarzyszeniem  

a seniorami (członkami AS) i umożliwi dotarcie z szybką 

pomocą do starszych osób. 



 

 

Metody uczenia seniorów 

Anneli Clevenroth, reprezentująca zarząd szwedzkiej organizacji 

MobileEducation, przedstawiła wyniki pracy nad metodami  

 uczenia seniorów, omówiła materiały edukacyjne dla edukatorów 

przybliżające seniorom zasady korzystania ze smartfonów  

i tabletów. Instrukcje są przeznaczone głównie do użytku  

z systemami iPad i iPhone.  

Anneli zademonstrowała, w jaki sposób, używając ifona, nauczyciel 

może pokazać i przeprowadzić seniora po takich aplikacjach jak 

wysyłanie wiadomości, udostępnianie zdjęć na Whatsappie, 

korzystanie z kalendarza itp. Krótkie video klipy ułatwiają seniorom 

zrozumienie informacji.  

Eva Felbauer i Stefanie Kothgaßner, reprezentujące austriackiego 

partnera projektu SPES, opowiedziały o tym, jak umiejętność 

korzystania z TIK pomaga członkom Banku Czasu w utrzymywaniu 

kontaktów między sobą podczas pandemii. Przedstawiły też 

informację o tym, jak wiedeńskie przedsiębiorstwo społeczne 

Vollpension wypracowało kreatywne rozwiązania podczas 

pandemii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych udało się utrzymać zatrudnienie 

seniorów. Produkty – w normalnych czasach oferowane w kawiarni 

– znalazły się w sklepie internetowym z możliwością dowiezienia do 

domu klientki/klienta. Dodatkowo firma nagrała kulinarne kursy 

wideo online, jak piec ciasteczka bożonarodzeniowe czy ciasta 

wegańskie (www.vollpension.wien) 

Oral Kaya, prezes tureckiej organizacji Troya, przedstawił aktualną 

sytuację seniorów w Turcji. Od marca 2020 roku osobom powyżej 

65 roku życia rekomendowano pozostanie w domach,  

a od listopada 2020 pozwalano przebywać poza domem tylko 

między godziną 10.00 a 15.00.  

By pomóc osobom pozostającym w izolacji, pięć organizacji: 

TROYA, Stowarzyszenie Praw Seniorów +65, Stowarzyszenie 

Alzheimera, Stowarzyszenie Seniorów i Stowarzyszenie Sivil Düşün 

uruchomiło stronę internetową, na której każda seniorka i senior 

może znaleźć coś dla siebie; spotykać się online, dyskutować, 

otrzymać poradę czy zgłosić potrzebę pomocy.   

Na zakończenie prezentacji partnerów Kari Kotiranta i Tuula 

Kotiranta z fińskiej Tiedetila omówili wyniki ankiety 

przeprowadzonej wśród 16 członków grupy nauczyciele seniorzy, 

której celem było zbadanie potrzeb i umiejętności użytkowania TIK. 

Pytania dotyczyły też zakresu nauki na organizowanych kursach 

online. Aż 80% ankietowanych uważa, że TIK pełnią bardzo ważną 

rolę w w ich codziennym życiu. Uczestnicy badania wiedzą, że dziś 

umiejętności korzystania z takich technologii są niezbędne.  

Są też tacy, 38%, którzy dodatkowo podkreślają, że TIK może być 

dobrą zabawą. Większość ankietowanych to osoby z wysokimi 

kompetencjami, więc lista życzeń obejmowała różnorodne  

i ciekawe tematy. 



 
 

 
 

 

Przyjacielskie kontakty to jest to! 

Koniec projektu nie oznacza, że partnerzy zakończyli współpracę... pozostaną w przyjacielskich kontaktach. 

Każdy będzie z radością gościł przyjaciół kiedykolwiek będą mieli ochotę i czas na odwiedziny.  

Partnerzy opracowali też wspólnie kolejny projekt związany z ICT. Tym razem chcą się zastanowić nad tym, 

czy ICT nie może być dla seniorów inspiracją do kreatywności  i sposobem na kontakt ze światem kultury. 

Wniosek został złożony do programu Erasmus+. Niezależnie od tego, jakie będą decyzje oceniających, 

wszyscy jesteśmy zgodni, co do tego, że dwuletnia wspólna przygoda dostarczyła nam wiele radości i 

satysfakcji, wiele się nauczyliśmy, poznaliśmy kraje partnerów, ich kulturę i tradycje, poszerzyliśmy 

kontakty. Wszystkie rezultaty projektu są efektem wspólnej pracy i wzbogacają naszą ofertę edukacyjną. 


