
 

 

Spotkanie w Turcji 
 

Czwarte spotkanie naszego partnerstwa miało miejsce  

w Istambule w terminie od 23 do 26 lutego br.  

Gospodarz wydarzenia Oral Kaya, dyrektor stowarzyszenia 

Troya, zaprosił partnerów na konferencję w Domu Kultury 

dzielnicy Beşiktaş w Istambule.  

Oral Kaya zorganizował ją wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Prawo Osób 65+. Inspiracją był realizowany przez nasze 

partnerstwo projekt, którego głównym celem jest nauczenie 

seniorów korzystania z Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych, by, sięgając po nowoczesne rozwiązania, 

mogli m.in. monitorować stan swojego zdrowia. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.  

Wykładów wysłuchało ponad 150 osób.  Byli to seniorzy  

z lokalnego centrum dla seniorów, trenerzy; członkowie 

organizacji pozarządowych, które prowadzą edukację 

nieformalną dla seniorów; i inne osoby zainteresowane 

tematem. 

 

Wykłady tłumaczono symultanicznie. Po konferencji 

partnerzy wzięli udział w warsztacie z posługiwania się 

smartfonami. Zajęcia, przeznaczone dla najstarszych 

seniorów, przygotowała Life Municipality w Beşiktaş. 

Poza pracą projektową: ewaluacją dotychczasowych 

spotkań, dyskusją nad rezultatami i planowaniem kolejnych 

działań – partnerzy mieli okazję przejść się głównymi 

ulicami Istambułu, podziwiać Bosfor, wypić prawdziwą 

turecką kawę. Tętniące życiem i nieprzebranymi tłumami 

miasto; jego niezwykła architektura meczetów, nawołujące  

do modlitwy przenikliwe głowy muezzinów, wylewające się 

na ulice sklepy i stragany pełne wszelkiego rodzaju 

towarów; robi duże wrażenie.  Partnerzy nie mieli jednak 

wiele czasu na atrakcje turystyczne. Najważniejsze były 

spotkania z organizacjami, które zajmują się podobną 

tematyką. W siedzibie Stowarzyszenia Praw Osób 65+ długo 

trwała dyskusja – przy stole zastawionym tradycyjnymi 

tureckimi potrawami – o problemach seniorów, 
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systemach opieki i regulacjach prawnych; o wykorzystaniu potencjału seniorów, sposobach ich aktywizowania  

i partycypacji w życiu publicznym.  

Wymiana doświadczeń i wiedzy z tego zakresu wydają się ważne i korzystne dla każdego z partnerów. 

Spotkanie zakończyła wspólna deklaracja: „Będziemy zastanawiać się nad możliwościami współpracy”.  

Ciekawym forum wymiany doświadczeń okazała się również konferencja w Beşiktaş Levent Cultural Center. 

Prezentacje, przygotowane przez partnerów projektu, wywołały interesującą dyskusję z publicznością biorącą 

udział w spotkaniu. Natomiast wypowiedzi naukowców z Uniwersytetu Boğaziçi i Uniwersytetu Technicznego 

w Stambule, a także przedstawiciela firmy, która opracowała aplikację „Albert”, uświadomiły zgromadzonym, 

jak ważną rolę mogą odgrywać, i już odgrywają, technologie informatyczno-komputerowe w życiu seniorów. 

Nie tylko zwiększają ich aktywność, lecz także ułatwiają dbałość o zdrowie. 

 

Wykorzystanie TIK w ochronie przyrody, a zwłaszcza do ratowania starych drzew 

Społeczny Instytut Ekologiczny przygotował prezentację o możliwości włączenia seniorów w działania  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii chroniące stare drzewa przed wycinką.  

Aby uzmysłowić zebranym istotę problemu wyświetlono krótki film dokumentalny „Ballada o zabijaniu drzew” 

https://www.youtube.com/watch?v=dwK4Ep7vLW0), którego autorką jest Danuta Markowska-Resich, 

członkini Społecznego Instytutu Ekologicznego.  

Na kilkudziesięciu kadrach reżyserka pokazała historię pięknego drzewa, które zostaje ścięte, by stworzyć  

z niego rzeźbę symbolizującą… drzewo. Drewniany ptaszek, zawieszony na desce udającej gałąź,  

nie jest w stanie ożywić konstrukcji stojącej pośrodku pustego pola.   

Elżbieta Priwieziencew, wiceprezeska organizacji, przedstawiła możliwości wykorzystania nowoczesnych 

technologii – aplikacji, Facebooka – do prowadzenia protestów przeciwko wycince drzew czy inicjowania akcji 

sadzenia drzew. W każdym takim działaniu mogą brać udział seniorzy. Szczególnie wtedy, gdy decyzje dotyczą 

likwidacji starych parków miejskich w ramach tzw. planów zagospodarowania przestrzeni. Zwykle polegają one 

na usuwaniu starych drzew, betonowaniu nawierzchni, zakładaniu placów zabaw, miejsc relaksu i spotkań na 

zmodernizowanych terenach. Nie ma tam cienia, wiatru, powietrza, zapachu drzew.  

Decyzja o wycięciu starego drzewa wymaga zastanowienia się nie tylko nad tym, czy młode drzewo będzie 

miało szansę osiągnąć wiek dojrzały w czasach zmian klimatycznych; lecz także pomyślenia o tym, że jeden 

stary dąb produkuje tyle tlenu, ile 1700 młodych drzew. 



  

 

 

Technologie, które podnoszą jakość życia  

na obszarach wiejskich w Finlandii 

Kari Kotiranta, prezes fińskiej organizacji, której 

siedziba znajduje się w centralnej Finlandii  

w miejscowości Pihlajavesi, przedstawił szczególną 

sytuację mieszkających tam seniorów.  

Jest to region słabo zaludniony – zamieszkuje go 

jedna osoba na kilometr kw., a średni wiek 400 

mieszkańców wynosi ponad 65 lat.  

Dla seniorów najważniejsza jest zatem możliwość 

komunikowania się, rozmowy, współpraca  

i wzajemne wsparcie.  

Techniki komputerowe mogą być jednym ze 

sposobów dyskretnego sprawdzania codziennych 

zajęć, szczególnie seniorów samotnie 

mieszkających. Jednym z nich jest aplikacja, która 

pozwala odczytać stan aktywności ekspresów do 

kawy – kawa to tradycyjny napój w fińskim domu, 

pije się ją od rana do wieczora. Aplikacja pozwala 

monitorować, za pomocą czujników ciepła;  

czy ekspres jest używany. Jeśli tak, to mieszkające 

w odległych miastach dzieci w momencie, gdy  

nie mogą zadzwonić, odczytują informację,  

że wszystko jest w porządku.  

Poradnik TIK dla seniorów opracowany przez 

MobilEducation 

Kima George przedstawiła poradnik TIK dla seniorów,  

nad którym pracowano w Mobilorganization podczas 

realizacji projektu. Sposób prezentowania tematu, metody 

przekazywania informacji i treść poradnika są dostosowane 

do potrzeb seniorów oraz do ich możliwości przyswojenia 

nowoczesnych technologii. Publikacje opracowano  

z wykorzystaniem informacji zawartych w ankietach, a także 

na podstawie rozmów z seniorami. Zebranie materiałów 

umożliwiły warsztaty, jakie MobilEducation prowadzi od 

wielu lat w Sztokholmie i okolicznych miastach.  

Poradnik jest doskonałym wsparciem dla trenerów, którzy 

chcą uczyć seniorów korzystania z TIK. Publikacja nie tylko 

porządkuje sposób przekazywania informacji i nauki 

korzystania z TIK, lecz także podaje konkretne przykłady 

licznych, różnorodnych aplikacji, które mogą pomóc 

seniorom w codziennym życiu. 

Kima podała przykłady instrukcji dla seniorów, jak korzystać 

z asystentów głosowych; takich jak SIRI dla IOS lub GOOGLE 

ASSISTANT dla Androida; i usług w chmurze: IOS / Android. 

MobilEducation organizuje szkolenia TIK we współpracy  

z jedną z największych organizacji zajmujących się seniorami 

SeniorNet Sweden. Obejmuje ona zasięgiem całą Szwecję. 

Szkolenia są bezpłatne, prowadzone często metodą peer-to-

peer – uczenia się od siebie nawzajem. Członkowie różnych 

stowarzyszeń i innych zainteresowanych stron mogą 

pracować, jako nauczyciele wolontariusze. Materiały, filmy  

i podcasty są bezpłatne dla wszystkich seniorów. 



 
 
 
 

Bank Czasu 55+ pomaga i wspiera seniorów  

Eva Felbauer z Akademii Przyszłości SPES przedstawiła realizowany od 

wielu lat projekt tzw. Banku czasu 55+. Polega on na dzieleniu się 

czasem: osoby potrzebujące pomocy w drobnych pracach domowych 

lub pragnące spędzić czas w towarzystwie innej osoby; np. czytanie 

książek, pomoc przy pracach domowych uczniów itp.; mogą 

wynagrodzić osobę chętną do udzielenia pomocy czekami, które z kolei 

ta osoba może przeznaczyć na „zakupienie” pomocy dla siebie od 

innego członka Banku Czasu 55+. To możliwość, szczególnie cenna  

w przypadkach, gdy starsze osoby mieszkają same, dzieci mają rodziny  

i pracują w mieście. W takich sytuacjach pomoc sąsiedzka, która nie 

zobowiązuje do wdzięczności, jest cenna i potrzebna. Projekt spotkał 

się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Zastanawiano 

się, jak można by wykorzystać to rozwiązanie w Turcji. Czy seniorzy 

tureccy są wystarczająco otwarci, by dzielić się swoim czasem?  

W jaki sposób techniki komputerowe mogłyby ułatwić proces? 

Ewa opowiedziała też o ciekawym pomyśle digitalizacji wspomnień 

seniorów dla wnuków lub dla siebie. Okazuje się, że praca nad 

cyfrowymi opowiadaniami, nad takim przekazem emocji, spostrzeżeń 

czy opinii to ulubione zajęcia na warsztatach TIK dla seniorów. 

Glos naukowców 

W drugiej części konferencji zabrali głos 

naukowcy z Uniwersytetu Boğaziçi, którzy 

przedstawili uczestnikom efekty prowadzonych 

prac nad wykorzystaniem technologii 

komputerowych ułatwiających opiekę nad 

seniorami np. w szpitalach czy domach opieki. 


