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Wstęp 
 

Europa stoi w obliczu „rewolucji długowieczności”, w nadchodzących dekadach liczba osób starszych 

i tych znacznie starszych wzrośnie. Według Eurostatu, do 2050 roku, 29,4% Europejczyków będzie 

miało więcej niż 65 lat. Przewiduje się, że w latach 2019–2050 w UE(27) liczba osób w wieku 65-74 

wzrośnie o 16,6 %, a liczba osób w wieku 75-84 o 56,1 %. Ponadto przewiduje się, że w latach 2019–

2050 liczba osób w UE(27)  w wieku 85 lat lub więcej wzrośnie ponad dwukrotnie. Osoby znacznie 

starsze nie będą więc w naszych społeczeństwach niewielką mniejszością, ale znaczącą grupą 

obywateli. Nadszedł czas, aby zmienić nastawienie do nich i przenieść punkt ciężkości z niemożności 

na możliwości i mocne strony. Starszemu pokoleniu należy zapewnić wsparcie edukacyjne, aby 

umożliwić mu pozostanie aktywnymi członkami społeczeństwa i jak najdłuższe stawianie czoła 

wyzwaniom samodzielnego starzenia się. 

Statystyki pokazują, że seniorzy często tracą możliwość uczenia się przez całe życie, mimo, że jest ono 

jednym z kluczowych czynników pomyślnego starzenia się i pomaga w utrzymaniu ich w dobrym 

samopoczuciu w późniejszym życiu, stymulując włączenie społeczne i zainteresowanie życiem. 

Ponieważ świat przekształca się w społeczeństwo oparte na wiedzy, w coraz większym stopniu 

polegamy na informacjach dostarczanych za pośrednictwem komputerów i urządzeń technologii 

mobilnych. Jednak seniorzy stanowią dużą część społeczeństwa, któremu w większości brakuje 

umiejętności wymaganych do uczestniczenia w tym rozwoju. Sytuacja ta stwarza rosnącą grupę 

obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i przyczynia się do przepaści cyfrowej 

społeczeństwa europejskiego. 

Ta nierównowaga oznacza również utratę szans, ponieważ technologia może oferować wiele 

sposobów na poprawę jakości życia, zwłaszcza osobom starszym. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 

usługi, w tym usługi publiczne i transakcje biznesowe, przenoszą się do sieci. Brak umiejętności 

cyfrowych w populacji osób starszych jest często synonimem izolacji społecznej, segregacji 

w dostępie do informacji i usług, utraty autonomii i zwiększonego poczucia niemożności 

przystosowania się do społeczeństwa. Tym samym, poprawa umiejętności cyfrowych seniorów jest 

jednym ze sposobów poprawy ich jakości życia poprzez aktywny tryb życia oraz wolność wyboru 

i decyzji. 

Dlatego też ogólnymi celami projektu „Starzenie się w erze cyfrowej” są: 

• zlikwidowanie luki między starzejącym się społeczeństwem a umiejętnościami cyfrowymi, 
zajęcie się dużym zapotrzebowaniem na kluczowe kompetencje cyfrowe seniorów oraz 
zwiększenie dostępności do kompetencji cyfrowych dla nich, 

• wzmacnianie i wsparcie dla profesjonalistów, opiekunów i wolontariuszy pracujących z 
seniorami, tzw. „front-liners”, którzy są w bezpośrednim i częstym kontakcie z seniorami, aby 
pokazać i wyjaśnić im, jakie są inicjatywy i programy dostępne dla osób starszych, aby 
nauczyć ich korzystać z narzędzi online, które poprawiają zdrowie i jakość życia seniorów. 
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O Katalogu 
 

Niniejszy katalog pn. „Starzenie się w erze cyfrowej – przykłady dobrych praktyk wpierających 

cyfrowe kompetencje seniorów” jest produktem analizy kilkudziesięciu inicjatyw z różnych krajów 

europejskich, takich jak: projekty, programy, produkty, materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne 

czy sieci. 

Streszczenie każdego przykładu dobrej praktyki zawiera informacje o istotnych faktach dotyczących 

projektu, takich jak tytuł projektu, program/źródło finansowania, partnerstwo. Ponadto, w 

streszczeniach tych przedstawiono krótki opis zawartości projektu i jego celów, a także grupy 

docelowe czy osiągnięte rezultaty. W każdym opisie można znaleźć oficjalną stronę projektu lub inne 

źródło informacji o przykładzie dobrej praktyki. 

Na końcu "Katalogu" znajduje się wykaz dobrych praktyk w porządku alfabetycznym. 
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Cyfryzacja w Unii Europejskiej 
 

Technologie cyfrowe są obecnie niezbędne w pracy, nauce, rozrywce, kontaktach towarzyskich, 

zakupach i w celu uzyskania dostępu do wszelkiego rodzaju usług – od świadczeń zdrowotnych po 

dostęp do kultury. Pandemia COVID-19 uwidoczniła nam, że radykalne innowacje mogą mieć 

decydujące znaczenie. Pandemia obnażyła także słabości istniejące w naszej przestrzeni cyfrowej. 

Europejska droga do cyfrowej gospodarki ii cyfrowego społeczeństwa opiera się na solidarności, 

dobrobycie i zrównoważonym rozwoju, u podstaw których leży wzmocnienie pozycji obywateli 

i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i odporności ekosystemu 

cyfrowego i łańcuchów dostaw. 

Transformacja cyfrowa może stać się decydującym czynnikiem ułatwiającym korzystanie z praw 

i wolności, umożliwiającym ludziom wyjście poza określone terytorium, pozycję społeczną lub grupę 

społeczną, a także otwierającym nowe możliwości nauki, zabawy, pracy, odkrywania i realizacji 

ambicji. Umożliwi to stworzenie społeczeństwa, w którym odległość geograficzna ma mniejsze 

znaczenie, ponieważ ludzie mogą pracować, uczyć się, kontaktować się z organami administracji 

publicznej, zarządzać swoimi finansami i płatnościami, korzystać z systemów opieki zdrowotnej 

i zautomatyzowanych systemów transportu, uczestniczyć w życiu demokratycznym, korzystać 

z rozrywki lub spotykać się i dyskutować z innymi ludźmi w dowolnym miejscu UE, w tym na 

obszarach wiejskich i odległych. 

Pandemia COVID-19 obnażyła jednak nowe zjawisko, jakim jest „ubóstwo cyfrowe”, co sprawia, że 

konieczne jest zapewnienie, aby wszyscy obywatele i przedsiębiorstwa w Europie mogli wykorzystać 

transformację cyfrową do lepszego i bardziej dostatniego życia. Europejska wizja na rok 2030 zakłada 

istnienie społeczeństwa cyfrowego, w którym nikt nie pozostaje w tyle. 

Plan działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Społecznych przewiduje, że docelowo liczba osób 

dorosłych posiadających przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe wyniesie 80% w 2030 roku. 

Aby wszyscy Europejczycy mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą integracyjne 

społeczeństwo cyfrowe, dostęp do edukacji umożliwiającej zdobycie podstawowych umiejętności 

cyfrowych powinien być prawem wszystkich obywateli UE, a uczenie się przez całe życie powinno 

stać się rzeczywistością.1 

 

  

 
1 Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, Bruksela, dnia 

9.3.2021 r. COM(2021) 118  
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Cyfryzacja – sytuacja w Austrii 
 

Seniorzy  

Granica wieku dla terminu „senior” nie jest powszechnie zdefiniowana. Podobne modne hasła, takie 

jak „najlepiej starzejący się” lub „złota generacja”, pochodzą z marketingu i zwykle zaczynają się 

w wieku 50 lat. Z drugiej strony jednak, w statystykach populacyjnych grupa osób starszych zaczyna 

się w wieku 65 lat, a zatem reprezentuje zwykły wiek emerytalny. Zgodnie z tym rozgraniczeniem na 

początku 2022 r. w Austrii było około 1,75 mln seniorów. Zarówno ich bezwzględna liczba, jak i udział 

w populacji stale rosną ze względu na wydłużającą się średnią długość życia: obecnie do tej grupy 

wiekowej należy 19,5% mieszkańców; w 2012 roku było to 17,8%. Według prognoz ta zmiana 

demograficzna będzie kontynuowana w nadchodzących dekadach. 

Korzystanie z internetu 

W 2021 r. korzystanie z internetu przez prywatnych austriackich użytkowników wzrosło z ponad 90% 

do 92,5%. W tym kraju w 2021 r. z internetu będzie korzystać 6,1 mln osób. Szczególnie wśród osób 

starszych odsetek ten znacząco wzrósł. 

Prawie 93% mieszkańców Austrii w wieku od 16 do 74 lat korzystało z internetu w ciągu ostatnich 

trzech miesięcy przed badaniem (od kwietnia do czerwca 2021 r.) przeprowadzonym przez Urząd 

Statystyczny Austrii. To około 6,1 mln osób i oznacza wzrost o około 5 punktów procentowych 

w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Cyfryzacja społeczeństwa austriackiego nabrała większego rozpędu z powodu pandemii COVID-19: 

szczególnie w przypadku starszej populacji korzystanie z Internetu w 2021 r. znacznie wzrosło 

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W 2021 r. 65,5% osób w wieku 65-74 i 88,9% osób w wieku 55-64 korzystało już z internetu; rok 

wcześniej proporcje te wynosiły odpowiednio 57,4% i 78,2%. Według statystyk odpowiada to 

wzrostowi odpowiednio o 9% i 11%. W 2010 roku tylko 28,2% osób w wieku od 65 do 74 lat i 52,8% 

osób w wieku od 55 do 64 lat korzystało z internetu. Wzrosła również częstotliwość jego używania; 

w porównaniu z 2020 r. odsetek osób, które korzystały z internetu kilka razy dziennie wzrósł z 59% do 

62% wśród 55-64-latków oraz z 36% do 38% wśród 65-74-latków. 

Z kolei wśród młodych osób poniżej 35 roku życia maksimum jest praktycznie wyczerpane od kilku 

lat. Tutaj odsetek osób, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy, zbliża się do 

100%. Coraz więcej Austriaków korzysta również z bankowości internetowej. W tym roku 71% 

ankietowanych w wieku od 16 do 74 lat przeprowadziło już swoje transakcje bankowe online. 

W 2020 roku było to tylko 66%. 

Smartfon daleko z przodu w korzystaniu z internetu 

Smartfon jest daleko z przodu jako narzędzie korzystania z Internetu; jest używany przez 88% osób 

w wieku od 16 do 74 lat, w celu uzyskania dostępu do internetu. 41% osób korzysta z komputera 

stacjonarnego, aby uzyskać dostęp do internetu, 57% z laptopa, a 32% z tabletu. Szczególnie młodzi 

ludzie korzystają ze smartfona, aby być online; wśród osób poniżej 25 roku życia wskaźnik jego 

wykorzystania wynosi prawie 100%. 
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Cyfrowa administracja 

W 2021 r. rząd uruchomił „Cyfrowe biuro” na stronie oesterreich.gv.at. Najważniejsze sprawy 

administracyjne – od ubiegania się o kartę wyborczą, przez zmianę miejsca zamieszkania, po 

ubieganie się o świadczenia socjalne – można teraz załatwić bezpośrednio przez internet; nie trzeba 

już iść do urzędu. Te uproszczenia i większa przyjazność dla użytkownika otwierają cyfryzację jako 

„bramę do świata” dla wszystkich grup wiekowych. Szczególnie korzystają na tym seniorzy, którym 

oszczędza się długich podróży lub mogą zająć się ważnymi sprawami urzędowymi pomimo choroby. 

Ponadto nowelizacja ustawy o receptach wprowadziła e-receptę. W przyszłości kody na receptę 

można będzie również pobrać poprzez e-mail lub specjalną aplikację. Co więcej, zagubioną lub 

nieczytelną receptę można nadal zrealizować w aptece za pomocą e-karty. 

Jednak osoby starsze znacznie częściej czują się przytłoczone, gdy mają do czynienia z urządzeniami 

cyfrowymi lub internetem. Jedna piąta grupy częstych użytkowników twierdzi, że jest „bardzo często” 

lub „często” przytłoczona, a prawie połowa jest „czasami” przytłoczona. 

Starsi internauci korzystają z internetu podobnie często jak młodsi. Robią to jednak inaczej. Podczas 

gdy młodsi ludzie korzystają z internetu na różne sposoby, m.in. używają streamingu (tzn. 

udostępniania danych za pomocą technologii przesyłania strumieniowego, która umożliwia 

dostarczanie w ciągły sposób sygnału multimedialnego od nadawcy do odbiorców) lub są aktywni 

w mediach społecznościowych, osoby starsze częściej korzystają z internetu w celu wyszukiwania 

informacji lub komunikowania się z innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rzadziej tworzą 

lub udostępniają treści cyfrowe niż osoby młodsze. Osoby starsze są zatem bardziej pasywne 

w internecie, podczas gdy osoby młodsze są bardziej aktywnymi uczestnikami. 

Jedna czwarta osób w wieku 65+ twierdzi, że nie jest w stanie rozpoznać fałszywych wiadomości 

e-mail lub może to zrobić tylko z pomocą osoby trzeciej. Ponadto 16% twierdzi, że ma niewielką lub 

żadną wiedzę o tym, że niektóre informacje w internecie są fałszywe. Rozróżnienie treści 

reklamowych od niereklamowych nie jest możliwe lub możliwe tylko przy użyciu pomocy przez 30% 

starszych codziennych internautów. Niektóre osoby starsze nie dostrzegają zatem dostatecznie 

potencjalnych zagrożeń w internecie, chociaż spotykają się z nimi codziennie. 

Dlatego należy stworzyć zorientowane na popyt, możliwości doskonalenia umiejętności cyfrowych 

istotnych dla osób starszych. W końcu nie każda umiejętność cyfrowa jest odpowiednia dla każdego 

użytkownika. Należy również wyjaśnić uczniom, do czego może być przydatna wiedza, której się uczą. 

Z tego powodu szczególnie ważne są oferty dostosowane do potrzeb, niskoprogowe, uwzględniające 

specyficzne potrzeby, zastrzeżenia i sytuację życiową grupy wiekowej 65+. 
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Cyfryzacja – sytuacja w Polsce 
 

Zaawansowane technologie cyfrowe towarzyszą człowiekowi w każdym aspekcie jego życia, a dla 

znacznego odsetka społeczeństwa stanowią obecnie niezbędny element funkcjonowania, zarówno na 

gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Wpływ tych technologii na całe społeczeństwa i państwa jest 

znaczący i w szybkim tempie zaczyna pełnić istotną rolę w sposobie komunikacji interpersonalnej, 

rozwoju większości branż gospodarki czy w relacjach na linii państwo-obywatel i obywatel-państwo. 

Systemowe zmiany całych sektorów gospodarki, oparte na nowoczesnych technologiach 

wykorzystujących cyfrową postać danych jako siłę napędową, stanowią istotę dokonującej się 

transformacji cyfrowej. Oparcie gospodarki na technologiach cyfrowych oraz większe zaangażowanie 

państwa i przedsiębiorców w transformację cyfrową może przyczynić się do znaczącego 

przyspieszenia gospodarczego oraz zmniejszyć różnice rozwojowe w stosunku do najbardziej 

zaawansowanych ekonomicznie krajów Europy. 

 

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

„Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” to strategiczny dokument opisujący działania rządu 

zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. 

Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, 

dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem 

jakości i kosztów. 

Realizację działań służących osiągnięciu celów Programu zakłada się w ramach trzech kierunków 

interwencji: 

1. reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela, 

2. implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej, 

3. rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów 

Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. 

 

Stan rozwoju e-usług administracji i e-zdrowia 

Wg raportu DESI za 2021 r. w kategorii cyfrowych usług publicznych Polska zajmuje 22 miejsce wśród 

krajów UE, tj. poniżej średniej unijnej (55,1 - wynik Polski, 68,1 - UE). Obserwowane jest stałe 

zmniejszanie się odsetka osób, które nigdy nie korzystały z internetu. Polacy coraz chętniej 

podejmują aktywność w internecie. Rośnie liczba obywateli korzystających z e-administracji. W 2020 

r. 41,9% osób skorzystało z internetu w kontaktach z administracją publiczną, przy 26,6% osób w 

2015 r. Realizowane w ostatnich latach przedsięwzięcia zwiększające jakość i dostępność e-usług 

publicznych finansowane ze środków UE oraz krajowych przekładają się na wzrost zaufania do tego 

rodzaju kontaktu obywatela z państwem. Wg DESI z usług administracji publicznej korzystało 49% 

użytkowników internetu (w UE 64%).  
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Polska na tle pozostałych państw członkowskich UE plasuje się wśród krajów, które charakteryzuje 

niski poziom cyfryzacji i penetracji e-usług. Dlatego konieczne jest dalsze poszukiwanie rozwiązań 

ułatwiających dostęp do e-usług pozwalających na odciążanie obywateli w realizacji procedur 

administracyjnych, podnoszeniu użyteczności usług oraz cyfryzacji procesów.  

W obszarze e-zdrowia dokonał się znaczący postęp, jednak wykorzystanie e-usług kształtuje się na 

niższym niż oczekiwany poziomie, który pozwala na załatwienie tylko wybranych spraw w sposób 

elektroniczny. Przykładowo, pacjenci mają dostęp do e-usług poprzez stronę www w przypadku 29% 

podmiotów. Usługę e-rejestracji ma wdrożone 29% placówek.  

 

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa  

Rozwój nowoczesnych technologii i ich coraz szersze wykorzystywanie w administracji publicznej, 

biznesie oraz przez społeczeństwo wymaga zapewnienia cyberbezpieczeństwa, zarówno w postaci 

specjalistycznych systemów zabezpieczeń, procedur organizacyjnych, jak i działań podnoszących 

wiedzę i świadomość społeczną w obszarze cyberzagrożeń (np. utraty/wykorzystania danych, 

cyberprzestępstw).  

 

Stan współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów 

społeczno-gospodarczych  

Zwiększenie poziomu wykorzystania rozwiązań cyfrowych przez rodzime organizacje jest kluczowe 

dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Obecnie ich użycie nie jest zbyt duże. 

Potwierdza to raport Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2021 r., 

w którym Polska zajmuje 24. miejsce w UE jeżeli chodzi o integrację technologii cyfrowej w 

działalności biznesowej z wynikiem 25,9 pkt (średnia UE – 37,6 pkt). Według raportu 15% 

przedsiębiorstw w Polsce w 2020 r. korzystało z usług w chmurze (średnia UE -26%). Przewiduje się 

duży wzrost zastosowania technologii i rozwiązań cyfrowych w Polsce.  

Współpraca międzysektorowa w obszarze cyfryzacji obejmująca w szczególności administrację 

publiczną, przedsiębiorców, uczelnie i podmioty nauki wpłynie na opracowywanie, wdrożenie oraz 

świadczenie nowych e-usług, wykorzystujących potencjał nowoczesnych technologii w zakresie m.in. 

łączności, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Planowane działania zwiększą popyt na 

infrastrukturę telekomunikacyjną najnowszych generacji w sektorze prywatnym i publicznym. 

W efekcie wdrożenia bardziej skutecznych i dostosowanych do nowych potrzeb społeczeństwa 

rozwiązań cyfrowych możliwy będzie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.  

Powstałe e-usługi zapewnią zdalny dostęp do unikalnych narzędzi oraz umożliwią przetwarzanie, 

analizę, bezpieczne gromadzenie i archiwizację dużych zbiorów danych, co będzie skutkowało 

przyspieszeniem rozwoju takich obszarów jak np.: motoryzacja, e-zdrowie, transport, kultura 

i rozrywka, bezpieczeństwo publiczne, energetyka, technologie finansowe czy rolnictwo.  

W długim horyzoncie czasowym wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych może stanowić 

istotną siłę napędową polskiej gospodarki, przynosząc wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek 

administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.  
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Budowa społeczeństwa informacyjnego i rozwój e-kompetencji  

Rozwój technologiczny kraju spowoduje zautomatyzowanie 49% czasu pracy w Polsce już w 2030 r. 

Oznacza to szansę na wzrost produktywności, ale także stawia wyzwania związane z dostosowaniem 

pracowników i ich kompetencji do nowego rynku pracy. Instytucje i społeczeństwo muszą stawić 

czoła zmianom, takim jak rosnące zapotrzebowanie na pracowników o wyższych kompetencjach 

cyfrowych.  

Niezbędnym staje się podnoszenie e-umiejętności osób pracujących w instytucjach sektora 

publicznego i stałe wsparcie rozwoju ich umiejętności. Zagrożenie epidemiologiczne związane 

z COVID-19 pokazało jak ważne jest zastosowanie rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia. 

Cyfryzacja tego obszaru to proces złożony. Jego realizacja wymaga wsparcia szkoleniowego 

ukierunkowanego na budowanie nowych umiejętności szeroko rozumianego personelu sektora 

ochrony zdrowia. Zastosowanie rozwiązań z zakresu e-zdrowia będzie wsparciem dla kadry 

medycznej w obszarach profilaktyki, diagnostyki oraz zapewni efektywniejszy proces leczenia. 

Wskazane działania i wynikające z nich korzyści wpłyną na podwyższenie dostępu obywateli do 

wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia.  

Należy podkreślić, że indeks umiejętności cyfrowych wskazuje na wciąż niski odsetek osób 

posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. W 2020 r. wyniósł on 50%, tj. o 6 p.p. 

więcej niż rok wcześniej. Istotne są dalsze działania podnoszące wiedzę i świadomość społeczną na 

temat korzyści z wykorzystywania nowoczesnych technologii, w tym korzystania z e-usług 

publicznych, a także działania mające na celu zmianę negatywnych postaw społecznych dotyczących 

TIK, promujące nabywanie i rozwijanie e-umiejętności. 

 

Korzystanie z technologii cyfrowych przez osoby 60+ 

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia znacząco ograniczyły liczbę aktywności 

dostępnych dla osób starszych. Jednocześnie istniejące ograniczenia przyśpieszyły zachodzące 

procesy informatyzacyjne. Polscy seniorzy stają się coraz bardziej aktywnymi członkami przestrzeni 

wirtualnej.  

W Polsce w 2020 r. według Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) 

w gospodarstwach domowych, z Internetu korzystała (w ciągu ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających badanie) ponad połowa osób w wieku 60–74 lata (51,4%). Udział użytkowników 

internetu w tym wieku był nadal dużo niższy w porównaniu do osób młodszych, wśród których 

z Internetem łączyło się 93,1% osób. Odsetek osób korzystających z internetu maleje wraz z wiekiem. 

Z roku na rok jest on jednak coraz wyższy, zwłaszcza w starszych grupach wieku. W gronie osób 

w wieku 65–74 lata korzystający z sieci Internet stanowili w 2020 r. 43,2%, wobec 21,3% w roku 

2015. Największy dystans dzielił seniorów w stosunku do osób w wieku 16–24 lata, w przypadku 

których 99,2% osób łączyło się z Internetem w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 

Zarówno wiek, jak i podejście do życia ludzi starszych decyduje o ich zaangażowaniu w nowoczesne 

technologie. Jeśli są to osoby aktywne, chcące się kształcić i niebojące się nowych wyzwań, to 

odsetek osób korzystających z usług w sieci jest wysoki. Regularnie (co najmniej raz w tygodniu) 



 

 
-13- 

z internetu korzystało 48,3% osób mających 60–74 lata. Częstotliwość korzystania z sieci 

internetowej w większym stopniu zależała od poziomu wykształcenia.  

Osoby starsze najczęściej wykorzystywały Internet w sprawach prywatnych w celu czytania on-line 

wiadomości, gazet lub czasopism (39,6% osób w wieku 60–74 lata), wyszukiwania informacji o 

towarach lub usługach (31,2%), wyszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (28,9%), wysyłania 

i odbierania poczty elektronicznej (28,4%), a także korzystania z usług bankowości internetowej 

(22,4%).  

W 2020 r. 17,9% osób w wieku 60–74 lata korzystało (w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 

badanie) z usług administracji publicznej świadczonych przez Internet, podczas gdy wśród osób 

młodszych (w wieku 16–59 lat) już blisko połowa wybrała tę formę kontaktu z urzędami. W gronie 

osób starszych największym zainteresowaniem cieszyło się wypełnianie i wysyłanie formularzy przez 

Internet (12,7% osób w wieku 60–74 lata). Z wyszukiwania informacji na stronach internetowych 

administracji publicznej skorzystało 11,9% seniorów, a pobieranie formularzy urzędowych przez 

Internet zadeklarowało 9,4%.  

Osoby starsze znacznie rzadziej niż osoby z młodszych grup wieku korzystały z możliwości robienia 

zakupów przez Internet. Odsetek osób w wieku 60–74 lata, które dokonywały zakupów do użytku 

prywatnego (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) ukształtował się w 2020 r. na poziomie 22,0%. Wśród 

osób młodszych wskaźnik ten wyniósł 73,0%.  

Wśród seniorów w wieku 60–74 lata 36,4% śledziło informacje o koronawirusie na stronach 

internetowych, 11,0% wykorzystywało w tym celu serwisy społecznościowe. Najczęściej jednak 

źródłem informacji o koronawirusie była dla nich telewizja (94,6%) i radio (49,9%). 

 

Kompetencje cyfrowe 

Kompetencje cyfrowe są warunkiem pełnego uczestnictwa w społeczeństwie XXI w. oraz szansą na 

podniesienie jakości życia, jak również wypracowania aktywnej postawy wobec technologii 

cyfrowych, której ważnymi elementami są zaufanie cyfrowe i świadomość konieczności dbania 

o cyberbezpieczeństwo. Sposobem kształtowania kompetencji cyfrowych jest edukacja cyfrowa, 

nakierowana na potrzeby różnych grup obywateli. 

Celem edukacji cyfrowej jest umożliwienie obywatelom wykorzystywania technologii cyfrowych 

w różnych obszarach życia, odnoszenie dzięki nim korzyści oraz podnoszenie jakości życia. 

Zaawansowane umiejętności cyfrowe obywateli stanowią niezbędny czynnik budujący kapitał 

społeczny, przekładający się na wzrost gospodarczy oraz  podniesienie konkurencyjności gospodarki. 

Rządy wielu krajów, w tym Polski, dostrzegają, jak ważne jest pogłębianie kompetencji cyfrowych 

seniorów. Ta grupa wiekowa nadal jest najbardziej narażona ze wszystkich na wykluczenie cyfrowe, 

więc w związku z tym opracowuje się liczne programy mające na celu pomoc im w poznawaniu 

nowych technologii i uświadamianie, jak mogą one pomóc im w życiu.  

W udoskonalanie kompetencji cyfrowych osób starszych, włączają się też biblioteki, muzea, domy 

kultury, organizację pozarządowe, kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, które prowadzą 

wiele zajęć z zakresu informatyki, pozwalających słuchaczom krok po kroku opanować obsługę 

komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. 
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Ważnym jest uświadomienie osobom starszym, jak istotne są technologie informatyczne w ich 

codziennym życiu, gdyż spora część osób niekorzystających z nich twierdzi, że nie czuje takiej 

potrzeby (blisko 60%), a 7% nie wie, jakie korzyści mogłyby im one przynieść. Im wyższy jest wiek 

seniora, tym częściej taką opinię wyraża. 
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Cyfryzacja – sytuacja na Słowacji 
 

Zasady 

Według Monitora Kształcenia i Szkolenia 2020 16% populacji Słowacji w wieku od 55 do 74 lat 

posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (średnia UE wynosi 22%), podczas gdy 6% 

tej grupy wiekowej ma wyższe umiejętności cyfrowe niż tylko podstawowe (średnia UE wynosi 13%). 

Widzimy, że pandemia COVID-19 przyniosła w tym zakresie pewne pozytywne skutki, ponieważ 

seniorzy zostali zmuszeni do nauki korzystania z komunikacji elektronicznej, aby podczas tzw. 

lockdownów utrzymywać kontakt z bliskimi i przyjaciółmi. 

Najważniejszym dokumentem polityki publicznej zajmującym się tematem starzenia się w erze 

cyfrowej jest Narodowy Plan Aktywnego Starzenia się autorstwa Ministerstwa Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny. Dokument omawia ten temat w kilku punktach dotyczących działań: 

• Wdrożenie i rozwijanie programów ułatwiających alfabetyzację cyfrową, finansową 
i medialną ludzi, głównie w kontekście potrzeb rynku pracy. 

• Wdrożenie programu rozwoju umiejętności cyfrowych seniorów w ramach Koalicji Cyfrowej 
oraz poprzez test umiejętności IT (IT Fitness - start projektu ogłoszono w sierpniu 2021: 
https://digitalnakoalicia.sk/zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-
skupin-vo-verejnej-sprave/. Seniorzy będą mogli otrzymać za darmo smartfony lub tablety, 
jeśli przystąpią do szkoleń.). 

• Przeanalizowanie wpływu cyfryzacji i automatyzacji na starszych pracowników i ich 
umiejętności, opracowanie Planu działania dotyczącego przystosowania osób starszych do 
cyfrowego świata (celem jest zaangażowanie co najmniej 10 000 seniorów do pilotażowego 
testu diagnostycznego umiejętności cyfrowych i co najmniej 5000 seniorów do pilotażowego 
programu nauczania na odległość). 

• Ułatwienie współpracy trójstronnej w celu wsparcia podnoszenia poziomu umiejętności 
cyfrowych starszych pracowników. 

• Wdrożenie systemu dokształcania pracowników, szczególnie w zakresie ICT. 

Istnieje również Strategia transformacji cyfrowej Słowacja 2030, a umiejętności cyfrowe są też 

zauważone przez Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki 

Słowackiej, które wspiera szereg konkretnych działań, takich jak test umiejętności IT lub 

ogólnokrajowy projekt Akademia Informatyki. 

 

Zdrowie 

Badanie przeprowadzone przez Urząd Zdrowia Publicznego w 2020 r. wykazało, że ponad 50% 

słowackich seniorów korzysta ze stron internetowych jako źródła informacji o opiece zdrowotnej. 

Ponad jedna trzecia z nich korzysta również z mediów społecznościowych i internetowych forów 

dyskusyjnych. Według ankiety połowa emerytów komunikuje się ze swoimi świadczeniodawcami za 

pośrednictwem urządzeń elektronicznych lub korzysta z aplikacji zdrowotnych w swoich 

smartfonach. 

Jednak 64% słowackich seniorów przyznało, że ma trudności z krytyczną oceną informacji 

znalezionych w internecie. 

https://digitalnakoalicia.sk/zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-skupin-vo-verejnej-sprave/
https://digitalnakoalicia.sk/zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-skupin-vo-verejnej-sprave/
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Oszustwa i fałszywe wiadomości 

Słowacka policja ostrzegła, że liczba seniorów dzielących się oszustwami i fałszywymi wiadomościami 

w internecie stale rośnie. W reakcji na tę sytuację Transparency International Slovakia opublikowała 

broszurę Falošné správy a hrozby internetu – manual (nielen) pre seniorov (Fałszywe wiadomości 

i zagrożenia w Internecie – podręcznik (nie tylko) dla seniorów), podejmujący ten temat i mający na 

celu pomóc seniorom nie dać się złapać w te internetowe „pułapki”. Ponadto, program Dlhujeme im 

to (Jesteśmy im to winni) ma na celu edukowanie seniorów w wielu innych dziedzinach. 
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Cyfryzacja – sytuacja w Słowenii 
 

Cyfrowa Słowenia  

Cyfryzacja społeczeństwa i wykorzystanie możliwości rozwoju, jakie daje internet i ICT, mają 

zasadnicze znaczenie dla rozwoju Słowenii i UE. Nadrzędnym dokumentem strategicznym 

dotyczącym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Republice Słowenii jest Strategia Cyfrowa 

Słowenia. Zakłada działania mające na celu wypełnienie największych luk rozwojowych dla szybszego 

rozwoju transformacji cyfrowej we wszystkich obszarach, większą konkurencyjność państwa i branży 

teleinformatycznej, ogólną cyfryzację społeczeństwa, rozwój i budowę infrastruktury cyfrowej, 

poprawę cyberbezpieczeństwa oraz promocję integracyjnego społeczeństwa informacyjnego. 

Pod koniec realizacji Strategii Cyfrowa Słowenia 2020 i w trakcie przygotowania kolejnej, na początku 

2020 r. przygotowano przegląd realizacji Strategii 2020, który posłużył jako podstawa do 

przygotowania nowej. Rządowe Biuro Transformacji Cyfrowej sformułowało wytyczne (istotne 

punkty wyjścia) dla strategii Cyfrowa Słowenia 2030, które noszą roboczy tytuł „Zdecydowanie na 

cyfryzację”, a celem strategii jest znalezienie się w pierwszej piątce krajów do 2030 r. wg indeksu 

DESI cyfrowa transformacja wszystkich segmentów społeczeństwa w celu poprawy jakości życia 

ludności Słowenii w sposób zrównoważony, ekologiczny i godny zaufania. 

Strategia w Słowenii określa zatem cztery kluczowe filary zmiany cyfrowej: 

• kompetencje i ekosystem integracji cyfrowej, 

• bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa, 

• cyfrowa transformacja firm i 

• cyfryzacja kluczowych usług publicznych. 

 

Społeczeństwo uczące się cyfrowo 

Starzejące się społeczeństwo wymaga wielu zmian ról społecznych osób starszych i innych pokoleń. 

Aktywne starzenie się jako jedna z najlepszych politycznych wizji starości dotyczy zaspokajania 

potrzeb indywidualnych i społeczności oraz wykorzystywania indywidualnych zdolności. 

Włączenie cyfrowe osób starszych dotyczy równości, a wykluczenie cyfrowe dotyczy głównie 

nierówności między pokoleniami i grupami społecznymi. 

Wszystkie społeczeństwa w Europie starzeją się. Zmienia się relacja między młodszym a starszym 

pokoleniem, rośnie liczba osób starszych. Również w Słowenii starsi stanowią najliczniejszą grupę 

społeczną. 15,4% ludności Słowenii ma więcej niż 65 lat, a tylko 15% ma mniej niż 15 lat. Ta struktura 

populacji wskazuje na skutki społeczne w przyszłości: brak równowagi społecznej, zmiany w ochronie 

socjalnej, zdrowiu, edukacji i pracy. 

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) to złożony indeks, który 

podsumowuje odpowiednie wskaźniki dotyczące wydajności cyfrowej Europy i śledzi ewolucję 

państw członkowskich UE w zakresie konkurencyjności cyfrowej. DESI składa się z pięciu elementów: 

łączność, kapitał ludzki, korzystanie z internetu, integracja technologii cyfrowych, cyfrowe usługi 

publiczne. Już w 2016 r. wszystkie państwa członkowskie poprawiły swój indeks DESI. Największe 
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postępy poczyniły Słowacja i Słowenia. Dziś głównym wyzwaniem dla władz lokalnych i krajowych, 

a także trzeciego sektora i organizacji obywatelskich, takich jak słoweński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, jest połączenie dostarczania usług cyfrowych z zapewnianiem korzyści płynących 

z zaangażowania cyfrowego. 

Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2021 (dalej DESI 2021) Słowenia 

zajmuje 13. miejsce wśród państw członkowskich UE i awansowała o trzy miejsca w porównaniu 

z rokiem poprzednim. 

Według DESI 2021 Słowenia zajmuje 9 miejsce w UE pod względem łączności. Nastąpił nieznaczny 

wzrost liczby gospodarstw domowych objętych sieciami stacjonarnymi o bardzo dużej 

przepustowości. Dostęp szerokopasmowy do sieci nowej generacji obejmuje 88% gospodarstw 

domowych. Pod względem kapitału ludzkiego Słowenia plasuje się nieco powyżej średniej UE. 

Słowenia zajmuje 8. miejsce wśród krajów UE pod względem integracji technologii cyfrowych 

w firmach. 

W dziedzinie cyfrowych usług publicznych kraj ten odnosi sukcesy we wskaźniku otwartych danych, 

zajmując dziesiąte miejsce w UE. Słoweńscy internauci aktywniej korzystają z usług e-administracji 

(77%) w porównaniu ze średnią 64% w UE. 

Dane DESI 2020 pokazują, że w Słowenii odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu, jest 

wyższy niż średnia europejska. Udział użytkowników internetu oraz udział użytkowników kursów 

online, bankowości internetowej i zakupów online jest niższy niż średnia europejska. Poziom 

podstawowych umiejętności cyfrowych pozostaje poniżej średniej, 45% populacji w wieku 16–74 nie 

posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, w tym 32% osób w wieku 55–64 nie posiada 

umiejętności cyfrowych (SORS 20191). 

UMAR (Urząd Republiki Słowenii ds. Analiz Makroekonomicznych i Rozwoju) zauważa, że epidemia 

COVID-19 w 2020 r. mocno naznaczyła słoweńską gospodarkę i znacząco wpłynęła na jakość życia 

ludzi, ale także przyniosła nowe możliwości. Jednocześnie podczas pandemii nasiliły się niektóre 

nierozwiązane wyzwania rozwojowe. Strategia Cyfrowa Słowenia 2020 stwierdza, że jednym 

z największych deficytów w Słowenii jest obszar zdolności ludności do integracji ze społeczeństwem 

informacyjnym, co dyktuje przygotowanie i wdrożenie licznych działań na rzecz poprawy sytuacji 

w tym obszarze. W odnowionej strategii Cyfrowa Słowenia 2030 zauważono również, że tylko 

obywatele posiadający kompetencje cyfrowe mogą w pełni wykorzystać transformację cyfrową 

i skutecznie zintegrować się ze społeczeństwem cyfrowym. Komisja zaproponowała nowy plan 

działania na rzecz edukacji cyfrowej, który zawiera ambitne działania z dwoma strategicznymi 

priorytetami: promowanie rozwoju europejskiego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz wzmocnienie 

kompetencji i umiejętności cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej. 

Aby umożliwić i wspierać alfabetyzację cyfrową w nadchodzącym okresie, 8 marca 2022 r. przyjęliśmy 

w Słowenii ustawę o włączeniu cyfrowym. Ustawa oznacza kompleksowe uregulowanie dziedziny 

promowania integracji cyfrowej ludności, która wraz z jej przyjęciem staje się strategicznym 

priorytetem Republiki Słowenii. Integracja cyfrowa ludności jest warunkiem wstępnym rozwoju 

społecznego, który jest możliwy dzięki cyfrowej transformacji gospodarki, administracji publicznej 

oraz szerszego sektora publicznego i społeczeństwa jako całości. Ustawa jest podstawą do 

traktowania promowania integracji cyfrowej jako obowiązku dla władzy wykonawczej. Aby zwiększyć 

integrację cyfrową ludności Słowenii, ustawa określa konkretne jej cele. Spośród czterech filarów 

integracji cyfrowej – dostępności infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i usług cyfrowych, 
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aktywnego obywatelstwa w społeczeństwie informacyjnym, kompetencji cyfrowych i zaufania – 

prawo koncentruje się na nabywaniu i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych oraz poznaniu korzyści 

płynących z technologii i usług cyfrowych. W efekcie zakłada się, że wzrośnie również pewność siebie, 

krytyczne, odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z technologii i usług cyfrowych. 

Ustawa dotyczy społecznego komponentu transformacji cyfrowej, dzieli więc ludność Republiki 

Słowenii na dziewięć grup docelowych, dla których przygotowane  są środki motywacyjne: dzieci 

w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół obowiązkowych, uczniowie szkół średnich i studenci, 

nauczyciele na wszystkich poziomach, dorośli, niepełnosprawni i emeryci (art. 9). Podział grup jest 

konieczny, aby środki można było dostosować do specyficznych potrzeb każdej grupy ludności. Za 

pomocą różnych środków możemy osiągnąć różne poziomy kompetencji cyfrowych. 

 

Bon Cyfrowy 

W związku z nadzwyczajnym wzrostem zapotrzebowania na integrację cyfrową, podyktowaną 

zaostrzoną sytuacją pandemii COVID-19, na podstawie tej ustawy wydawany jest pierwszy bon 

cyfrowy – Voucher Cyfrowy '22 (art. 27). Przeznaczony jest na zakup sprzętu komputerowego w 

kwocie 150 euro, pozyskiwanego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów 

podyplomowych i studiów wyższych I, II i III stopnia a także uczestników programu edukacyjnego 

dofinansowanego z pozycji budżetowych Budżet państwa na e-integrację i łączność cyfrową na 

2022 r., czyli osoby dorosłe w wieku 55 lat i starsze lub emeryci. 

Brzmienie zapisu jest następujące: „Wprowadzany jest bon cyfrowy w celu promowania uczenia się 

przez całe życie w dziedzinie umiejętności cyfrowych. W pierwszej fazie emeryci będą mogli otrzymać 

vouchery cyfrowe. Beneficjenci będą mogli zrealizować bon cyfrowy u dostawców usług 

edukacyjnych lub kursów, które zostaną wybrane w drodze zaproszenia do składania ofert. W ich 

realizacji szczególny nacisk zostanie położony na korzystanie z internetowych usług administracji 

publicznej." 

 

Kilka innych przykładów cyfryzacji na potrzeby dostępu do wydajnych usług 

Cyfrowe e-Zdrowie 
System e-Zdrowie z wydajną formą rozwiązań elektronicznych zapewnia większe bezpieczeństwo 

i jakość świadczeń zdrowotnych. E-Zdrowie zapewnia redukcję kosztów administracyjnych 

i efektywne zarządzanie kompleksowymi danymi i informacjami dotyczącymi zdrowia i zdrowia. 

Informatyzacja umożliwia nieprzerwaną komunikację, bezpieczną i identyfikowalną wymianę danych 

i dokumentacji elektronicznej między świadczeniodawcami. 

Cyfrowa e-Administracja 
Podstawowym celem portalu jest oferowanie użytkownikom usług administracyjnych za 

pośrednictwem sieci internetowej, a tym samym, poza klasycznymi, zapewnienie dodatkowej, 

elektronicznej drogi świadczenia tych usług. W celu zapewnienia poprawnego użytkowania portal 

został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi wytycznymi technologicznymi i projektowymi oraz 

jest zorientowany na użytkownika. Informacje o usługach są gromadzone w obszarach tematycznych, 

które monitorują wszystkie ważne wydarzenia w życiu jednostki od urodzenia, poprzez naukę 

i zatrudnienie, aż do emerytury. Opisy poszczególnych usług mają na celu przeprowadzenie 
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użytkowników w zrozumiały i przejrzysty sposób przez procedury, które mają być wykonywane przez 

jeden lub więcej organów administracji publicznej. 

Inteligentne Społeczności Cyfrowe 
Inteligentne miasta/społeczności to środowiska, w których mieszkańcy zdecydowali się podnieść 

jakość życia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT. Zapewnia to lepszą łączność 

i optymalne wykorzystanie energii, materiałów, usług i zasobów finansowych. Przyszłe wytyczne 

w Słowenii będą zachęcać do rozwoju mniejszych miast, regionów, inteligentnych społeczności 

i inteligentnych wiosek. Według Ministerstwa Administracji Publicznej (MPA), które kieruje procesem 

cyfryzacji w Słowenii, słoweńskie gminy najczęściej decydują się na wprowadzenie inteligentnych 

rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami i infrastrukturą, kultury, sportu, turystyki, ochrony 

środowiska, mobilności, logistyki i transportu. 

Ponadto w cyfryzację w coraz większym stopniu angażują się inne instytucje społeczne, takie jak 

biblioteki, muzea, teatry, archiwa, ośrodki kultury, organizacje i partie polityczne, organizacje na 

rzecz sektora wiejskiego i rolniczego ludności, organizacje społeczności lokalnych, organizacje czasu 

wolnego, organizacje ochrony środowiska, organizacje pomocy społecznej, organizacje dla osób 

niepełnosprawnych, organizacje pomocy rodzinom, rodzicom, organizacje turystyczne, organizacje 

seniorów itp. 

Wspomnijmy teraz o kilku innych ciekawych 

inicjatywach. Jednym z takich udanych 

programów cyfrowych rozwiązań 

bezpieczeństwa jest program Hackathon, 

który odbywa się pod auspicjami słoweńskiej 

policji i Ministerstwa Administracji Publicznej, 

we współpracy z firmami Tehnološki park 

Ljubljana (projekt Odeon, program Interreg Mediterranean), ABC Accelerator, Microsoft, IBM 

Słowenia, GDi, Comtrade i Xlab. 

Zavod IZRIIS utworzył międzypokoleniową platformę cyfrową, pierwszą tego rodzaju w Słowenii, 

która dzięki swoim treściom, możliwości aktywnego uczestnictwa i wymiany międzypokoleniowej 

przyczynia się do zwiększenia umiejętności cyfrowych osób starszych, ich większej integracji 

społecznej i zmniejszenia międzypokoleniowej przepaści cyfrowej. Platforma oferuje osobom 

starszym możliwość: (1) uczenia się przez całe życie w celu zdobycia funkcjonalnych umiejętności 

cyfrowych; (2) nauki korzystania z kluczowych e-usług dla osób starszych; (3) dostępu do treści 

i programów dotyczących aktywnego i zdrowego starzenia się; (4) udziału i uczenia się podczas 

wirtualnych spotkań międzypokoleniowych. 

MAGDA – mobilna aplikacja dla seniorów 
Magda to pierwsza aplikacja mobilna dla osób starszych, w której wszystkie ważne treści i informacje 

dla osób starszych zgromadzone są w jednym miejscu. 

Skupiamy się na obszarach, które znacząco wpływają na jakość, aktywność i społeczne zróżnicowanie 

życia osób starszych. Aplikacja oferuje pomoc w korzystaniu z nowych technologii, które w 

konsekwencji zapewniają osobom starszym samodzielność, lepszą informację, dostęp do różnych 

treści oraz większą integrację w społeczeństwie. 
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ČVEKIFON – unikalna sieć telefoniczna dla osób starszych 
ČvekiFON to wspólny projekt Symbiosis and Humanitarian we współpracy z głównym partnerem 

telekomunikacyjnym A1, który Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans 

uznało za projekt o znaczeniu ogólnokrajowym i w pełni wspiera. DLACZEGO? 

Pandemia COVID-19 w Słowenii uruchomiła inicjatywę ČvekiFON niedługo po tym, jak zalecono 

unikanie niepotrzebnych kontaktów na poziomie krajowym. Wiemy jednak, jak ważny jest kontakt 

społeczny dla osób starszych, dlatego chcieliśmy oddać im to, co jest dla nich najważniejsze. 

ČvekiFON został stworzony z myślą o długoterminowych sieciach społecznościowych, zmniejszaniu 

samotności i więzi. 

Computer Digital Literacy – Uniwersytety Ludowe w Słowenii 
Celem tego programu (50 godzin) jest rozwijanie ogólnych umiejętności obsługi komputera 

i umiejętności cyfrowych w celu przyjaznej dla życia i lepszej komunikacji w społeczeństwie, 

z naciskiem na zdobycie podstawowej wiedzy o komputerze i technologii cyfrowej. W tym okresie 

uczestnicy zdobywają wiedzę na temat następujących zagadnień: 

1. podstawowe umiejętności obsługi komputera, 

2. internet, e-mail, 

3. e-Administracja, e-Bankowość, 

4. bankomat, parkometry, 

5. telefon komórkowy, 

6. inne podobne urządzenia cyfrowe. 

Wysoką wartość dodaną takiej edukacji daje również dostępność, ponieważ w Słowenii istnieje 

56 uniwersytetów trzeciego wieku (prawie w każdej gminie), a sieć uniwersytetów ludowych 

również liczy aż 29 pełnoprawnych członków. W obu środowiskach zwraca się szczególną uwagę na 

edukację osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności obsługi komputera 

i wzmacniania umiejętności cyfrowych osób starszych. 

PROJECT BRIDGE – Uniwersytet Ludowy Velenje 
Celem tego projektu (90 godzin) jest pomoc osobom starszym w korzystaniu z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i zdobywaniu umiejętności korzystania z technologii cyfrowych 

w życiu codziennym oraz w korzystaniu z możliwości jakie daje społeczeństwo informacyjne. 

Towarzystwo międzypokoleniowe dzięki studium komputerowemu 
Autor: Maja Rant, Instytut Antoniego Trstenjaka  

Program oferuje starszym osobom możliwość przebywania w doborowym towarzystwie z młodymi 

studentami, którzy chcą być nauczycielami dla osób starszych, aby nauczyć ich podstaw informatyki 

lub podnieść umiejętności obsługi komputera. Studenci jako nauczyciele oraz osoby starsze w roli 

studentów uczęszczają na bezpłatny kurs, który trwa jeden rok akademicki. 

Empatyczne technologie, nowa przyszłość 
Wiele mówi się o tak zwanych technologiach empatycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję 

(AI), które niewątpliwie wypełnią luki w izolacji społecznej w przyszłości, zwłaszcza w szerokiej 

integracji społecznej i upodmiotowieniu osób starszych. Oczywiście prototypy takich produktów są 

w początkowej fazie rozwoju również w Słowenii (Institut Josef Stefan). 
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Efekty spotkań projektowych 
 

W czasie trwania projektu zorganizowaliśmy cztery międzynarodowe spotkania projektowe oraz 

dodatkowo spotkania z organizacjami edukacji seniorów, profesjonalistami, opiekunami 

i wolontariuszami pracującymi z seniorami. 

Poniżej przedstawiamy główne wnioski z tych dyskusji na temat edukacji cyfrowej seniorów. 

Główne bariery seniorów w korzystaniu z ICT 

Wiele badań pokazuje, że chociaż w ostatnich latach coraz więcej osób starszych korzysta z internetu, 

przepaść cyfrowa między młodszymi i starszymi osobami jest nadal duża. Podczas gdy na etapie 

przejścia na emeryturę odsetek osób z dostępem do internetu jest obecnie dość wysoki i wynosi 

ponad 80%, osoby w wieku około 70 lat i starsze rzadziej mają do niego dostęp. Jednocześnie jednak 

okazuje się, że w grupie osób starszych istnieją wyraźne różnice. Osoby starsze o niskim i średnim 

poziomie wykształcenia korzystają z technologii cyfrowych znacznie rzadziej lub mniej kompetentnie 

niż osoby starsze z wyższym wykształceniem. Oprócz poziomu wykształcenia ważną rolę 

w kompetentnym wykorzystaniu technologii cyfrowych odgrywają (wcześniejsze) biografie 

zawodowe i technologiczne. Przede wszystkim osoby starsze z formalnie wysokim poziomem 

wykształcenia miały kontakt z technologiami cyfrowymi w swoim życiu zawodowym. 

Istnieją również wyraźne różnice między płciami: chociaż coraz więcej starszych kobiet korzysta 

z internetu, stanowią one niecałe 40% korzystających z internetu osób w wieku powyżej 80 lat, 

podczas gdy ogólnie stanowią one dwie trzecie starszej populacji w tej grupie wiekowej. Poza 

tradycyjnymi wzorami do naśladowania, biografie zawodowe kobiet również przyczyniają się do tej 

różnicy między mężczyznami i kobietami: starsze kobiety częściowo nie były zatrudnione w ogóle lub 

często w mniejszym stopniu i w mniej technicznych zawodach niż mężczyźni. Zazwyczaj otrzymywały 

niższą pensję, a także dysponują mniejszymi środkami finansowymi na starość niż mężczyźni w tym 

samym wieku. 

Zbyt często ludzie starsi są stereotypowo traktowani jako sceptycy wrogo nastawieni do nowych 

technologii. Ale seniorzy są tak samo zdolni jak młodsi ludzie, do nabywania niezbędnych 

umiejętności. Różne oferty pomagają im wesprzeć ich drogę do cyfrowego świata. 

Podczas poszukiwania najlepszych praktyk w krajach partnerskich partnerzy projektu spotkali się 

z organizacjami edukacji seniorów, profesjonalistami, opiekunami i wolontariuszami pracującymi 

z seniorami. Dyskusje dotyczyły głównych barier osób starszych, wpływu pandemii COVID-19 na 

wykorzystanie ICT oraz promocji edukacji cyfrowej osób starszych. Poniżej przedstawiamy 

odpowiednie wyniki w każdym z krajów partnerstwa. 

 

Promocja edukacji cyfrowej osób starszych w Austrii  

Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Lokalizacji Gospodarczej (BMDW) wraz z Austriacką Korporacją 

Nadawców (ORF) przyczynia się do budowania umiejętności cyfrowych wśród seniorów 

i początkujących w dziedzinie cyfrowej. Ważne jest, aby w cyfryzację zaangażować wszystkich ludzi – 

od najmłodszych po starsze pokolenie. Smartfony, internet, a nawet oficjalne kanały czynią nasze 

życie bardziej cyfrowym. Mobilność nie jest więc już tylko kwestią sprawności fizycznej. Aby 
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dotrzymać kroku erze cyfrowej, seniorzy potrzebują umiejętności cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji 

współpracuje z ORF i Radą Seniorów, aby towarzyszyć starszym osobom w ich cyfrowej ścieżce 

i uruchomiło dziesięcioczęściową serię wideo „Smartphone ABC” jako pomoc w nauce, która jest 

dostępna na www.digitalelebenswelten.at. 

Austriackie Radio i Telewizja (ORF) również skupiły się na tym zagadnieniu w swoim wieczornym 

magazynie „Studio 2” poprzez blok „Cyfrowa Austria”, aby poinformować starsze pokolenie 

o możliwościach cyfrowego świata. Jako nadawca społeczny ORF chce przyczynić się do 

przygotowania jak największej liczby osób do cyfrowej sprawności. Szczególnie w czasach pandemii 

ważne jest, aby początkujący użytkownicy cyfrowi otrzymali pomoc w utrzymywaniu kontaktu 

z rodziną i przyjaciółmi, przynajmniej wirtualnie. Dlatego ORF przygotował i wyemitował liczne 

materiały, które wzmacniają umiejętności cyfrowe. Kryzys COVID-19 znacznie zwiększył interakcję 

z odbiorcami, dzięki czemu ORF może jeszcze lepiej reagować na trudności, jakie wiele osób ma 

z technologiami cyfrowymi. 

Dla wszystkich, którzy pracują w dziedzinie edukacji cyfrowej z osobami starszymi, platforma 

digitalesenioren.at (dostępna również pod adresem digitaleseniorInnen.at) oferuje informacje. 

Znajdują się tam m.in. opracowania i materiały dydaktyczne pn. „seniorzy i media cyfrowe” oraz 

przykłady dobrych praktyk. Punkt usługowy digitaleSeniorInnen jest prowadzony przez 

stowarzyszenie non-profit ÖIAT (Austriacki Instytut Telekomunikacji Stosowanej). Materiały mają 

wspierać edukatorów dorosłych w promowaniu cyfrowego uczestnictwa osób starszych. 

 

Promocja edukacji cyfrowej osób starszych w Polsce 

Efektywne wykorzystanie kompetencji cyfrowych powinno być wzmacniane przez postawy jednostek, 

warunkujące ich pozytywny stosunek do technologii i chęć ciągłego rozwijania kompetencji 

cyfrowych. Wiedza na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z technologii cyfrowych 

jest podstawą budowy świadomego społeczeństwa cyfrowego.  

Starania o podniesienie kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa podejmowane są przez 

liczne podmioty, w tym Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, samorządy i organizacje 

pozarządowe. 

Istnieje kilka propozycji przeciwdziałania marginalizacji cyfrowej seniorów w Polsce.  

Rządowe programy wspierające rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych: 

• Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (kierunek interwencji: rozwój kompetencji 
cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów Technologii Informacyjnych i 
Komunikacyjnych) 

• Program Rozwoju Umiejętności Cyfrowych 2030 (obszar: zapewnienie każdemu możliwości 
rozwoju kompetencji cyfrowych). Zakłada się, że dzięki działaniom Programu rozwój 
kompetencji cyfrowych "od przedszkolaka do seniora" może przyczynić się do budowy 
integracyjnego, otwartego i nowoczesnego społeczeństwa, co w wymiarze indywidualnym 
przełoży się na lepszą jakość życia. 

• Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (priorytet: 
włączenie cyfrowe, obszar wsparcia: zwiększenie umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także 

http://www.digitalelebenswelten.at/
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upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu 
społecznemu i bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych) 

Ponadto, Ministerstwo Cyfryzacji realizuje projekt "e-Senior potrafi”, którego celem jest promocja 

wykorzystania technologii w życiu codziennym przez osoby w każdym wieku. Na przykład na stronie 

www.gov.pl w zakładce " Cyfryzacja KPRM” seniorzy mogą znaleźć kilka prostych porad związanych z 

korzystaniem z internetu. Są tam wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w internecie, które mogą 

poznać i dobrze zapamiętać.  

Działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych w Polsce są już realizowane ze środków 

Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa 2014-2020", Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-

2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Mnóstwo gmin uwzględniło w swoich strategiach rozwój umiejętności cyfrowych i podjęło starania o 

zdefiniowanie potrzeb swoich mieszkańców w tym zakresie. Gminy podjęły działania informacyjne i 

promocyjne, np. podkreślając zalety rozwiązywania spraw klientów przez internet. 

Jest wiele organizacji, podmiotów i inicjatyw, które angażują się w proces cyfrowego włączenia osób 

starszych.  

Jedną z nich są Rady Seniorów, które są mniej lub bardziej formalnymi grupami osób starszych, które 

chcą się spotykać i rozmawiać o problemach, z którymi spotykają się na co dzień w swoich domach, 

miastach i gminach. Takie Rady Seniorów współpracują z instytucjami samorządowymi, w tym z 

urzędami marszałkowskimi i gminami, z pełnomocnikami ds. osób starszych, którzy pomagają im 

znaleźć instytucję lub organizację, która prowadzi działania w zakresie edukacji cyfrowej. Rady 

Seniorów współpracują również z organizacjami non-profit oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 

które prowadzą tego typu szkolenia.  

Warto wspomnieć o tzw. Latarnikach Polski Cyfrowej ("Latarnicy"). Są to przeszkoleni wolontariusze, 

którzy prowadzą działania na rzecz edukacji cyfrowej osób 50+ w swoich lokalnych społecznościach. 

Ich rolą jest zachęcanie osób do korzystania z technologii cyfrowych oraz uczenie, jak z nich 

korzystać. Latarnik jest więc osobą, która uczy osoby 50+ obsługi telefonu komórkowego, komputera 

czy tabletu, pomaga im zacząć korzystać z internetu i jego narzędzi, takich jak poczta elektroniczna 

czy wyszukiwarki. Działania edukacyjne Latarników wyróżnia ich nieformalny charakter i skupienie na 

indywidualnych potrzebach kursantów. Ponadto, Latarnicy działają wykorzystując lokalne publiczne 

punkty dostępu do internetu, takie jak biblioteki, remizy ochotniczych straży pożarnych, telecentra. 

Dla osób w wieku 50+ nauka w takich warunkach jest łatwiejsza niż podczas formalnego kursu 

prowadzonego przez ekspertów IT. Tym bardziej, że często jest to kontakt jeden na jeden, a nie 

edukator – grupa. Latarnicy działają od 2012 roku, najpierw w ramach inicjatywy Polska Cyfrowa 

Równych Szans, realizowanej przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji. Obecnie w ramach kolejnych projektów. W ostatnich latach jest to 

największa w Europie inicjatywa realizowana w zakresie edukacji cyfrowej osób dorosłych.  

Różne podmioty, w tym rządowe, organizują kampanie edukacyjne, które mają pomóc osobom 

starszym w korzystaniu z nowoczesnych technologii i internetu. Jedną z nich jest kampania 

edukacyjna "Seniorze - spotkajmy się w sieci”. Celem tej kampanii jest zwiększenie wiedzy seniorów 

na temat bezpieczeństwa w sieci oraz promowanie postaw wspierających naszych rodziców i 

dziadków w poruszaniu się w cyfrowym świecie. Innym przykładem jest akcja edukacyjna firmy 

telekomunikacyjnej Play. Podczas lockdownu w czasie pandemii Covid-19, w ramach kampanii 

#zostańwdomu Play stworzył poradnik dla seniorów w postaci serii 10 filmików dostępnych na ich 

http://www.gov.pl/
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stronie internetowej oraz na kanale YouTube, które w bardzo prosty sposób wyjaśniają najważniejsze 

i najbardziej przydatne sposoby korzystania ze smartfonów i internetu. 

 

Promocja edukacji cyfrowej osób starszych na Słowacji 

Kwestią zdobywania umiejętności cyfrowych wśród seniorów zajmuje się Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju 

Regionalnego i Informatyzacji (MIRRI) Republiki Słowackiej, które uruchomiło projekt wspierający umiejętności 

cyfrowe seniorów. Faza pilotażowa dla pierwszych 1000 uczestników rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. 

Szkolenia w ramach fazy pilotażowej prowadzone są w około 60 miejscach szkoleniowych w miastach, gminach 

i powiatach w całym kraju. Zaangażowane są szkoły podstawowe i średnie, biblioteki, władze gminne i miejskie, 

świetlice i ośrodki wypoczynkowe, które udostępniły swoje pomieszczenia na szkolenia. Ministerstwo 

Informatyzacji zawarło umowę z 64 trenerami, którzy będą szkolić seniorów w małych grupach. 

Faza wdrażania rozpocznie się jesienią 2022 r. i będzie otwarta dla wszystkich seniorów o różnym poziomie 

umiejętności cyfrowych, niezależnie od tego, czy są członkami Stowarzyszenia Emerytów na Słowacji lub innych 

stowarzyszeń. Przeszkolonych zostanie 172800 seniorów. Umiejętności cyfrowe są również niezbędne dla 

bezpieczeństwa w przestrzeni online. Rośnie liczba przypadków, w których seniorzy stracili oszczędności życia 

na rzecz oszustów społecznościowych. Oszuści często biorą na cel seniorów, ponieważ wiedzą, że są wrażliwą 

i łatwą zdobyczą. Umiejętności cyfrowe pozwalają im lepiej kontaktować się ze społeczeństwem, komunikować 

się z bliskimi i rodziną oraz korzystać z usług, z których wiele jest już dostępnych tylko online. 

Samo szkolenie będzie się składać z 4 części: 

• podstawowa obsługa urządzeń cyfrowych (zdobywanie podstawowych umiejętności 
cyfrowych w zakresie korzystania z technologii cyfrowych podczas pracy z danymi, 
informacjami i treściami cyfrowymi) 

• wyszukiwanie informacji (lepsza orientacja w świecie internetu) 

• komunikacja online (poznanie różnych sposobów komunikowania się przez internet w formie 
pisemnej i wideo) 

• bezpieczeństwo informacji (wszystko o pułapkach pracy z technologiami cyfrowymi). 

Na zakończenie szkolenia absolwenci otrzymają tablet z akcesoriami, z którymi pracowali podczas 

szkolenia, a także pakiet danych zapewniający bezpieczne połączenie z internetem. 

Wiedza, którą zdobędą seniorzy: 

• podstawowa obsługa urządzeń cyfrowych (zdobywanie podstawowych umiejętności 
cyfrowych w zakresie korzystania z technologii cyfrowych do pracy z danymi, informacjami 
i treściami cyfrowymi) 

• wyszukiwanie informacji (lepsza orientacja w świecie internetu) 

• komunikacja online (poznanie różnych sposobów komunikowania się przez internet w formie 
pisemnej i wideo) 

• bezpieczeństwo informacji (wszystko o pułapkach pracy z technologiami cyfrowymi) 

• MIRRI chce również w ten sposób walczyć z „cyfrowym ubóstwem”. 

Więcej informacji o słowackim projekcie ogólnokrajowym można znaleźć tutaj: 

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-odstartovali-sme-pilotny-

projekt-ktory-zlepsi-digitalne-zrucnosti-a-bezpecnost-v-online-priestore-pre-seniorov/  

 

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-odstartovali-sme-pilotny-projekt-ktory-zlepsi-digitalne-zrucnosti-a-bezpecnost-v-online-priestore-pre-seniorov/
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-odstartovali-sme-pilotny-projekt-ktory-zlepsi-digitalne-zrucnosti-a-bezpecnost-v-online-priestore-pre-seniorov/
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Promocja edukacji cyfrowej osób starszych w Słowenii 

Koncepcja projektu Digital Ageing została zaprezentowana w kilku działaniach zainteresowanej 

społeczności zawodowej i publicznej. Pierwsze działania komunikacyjne dotyczące projektu odbyły 

się za pośrednictwem powiadomień elektronicznych do tych partnerów społecznych, których instytut 

ma w swojej sieci i którzy zajmują się osobami starszymi w swoich działaniach. W styczniu 2020 r. 

odwiedziliśmy również osobiście niektóre środowiska: Uniwersytety Trzeciego Wieku na poziomie 

lokalnym, Prowincjonalną Federację Stowarzyszeń Emerytów jako sieć regionalną, Urząd ds. 

Działalności Społecznej Gmin Velenje, Šoštanj, Mozirje na poziomie regionalnym, Instytut Edukacji 

Dorosłych, regionalne Centrum Szkoleniowe dla dorosłych i seniorów oraz dział personalny firmy 

Gorenje i Pregovnik Velenje, który skupia również emerytowanych pracowników firmy i oferuje im 

różne kursy obsługi komputera przez cały rok. 

Ze względu na pandemię, która rozpoczęła się w marcu 2020 r., komunikacja była przez jakiś czas 

trudna, ale w tym czasie wysłaliśmy nasz pierwszy newsletter, który skierowaliśmy również do dużej 

liczby decydentów, ministerstw, zwłaszcza Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, które powstało w 

Republice Słowenii latem 2020 roku i którego podstawowe zadania skupione są wokół cyfryzacji 

Słowenii. W tym celu osoby starsze otrzymały również tzw. bony cyfrowe przeznaczone na edukację i 

zakup sprzętu komputerowego. O postępach naszego projektu informowała m.in. duża liczba 

dostawców alfabetyzacji cyfrowej dla osób starszych, m.in. Simbiozo, Smart Naris, Centerkontura itp. 

Większość prezentacji projektów została przeprowadzona w 2022 roku, kiedy obostrzenia 

epidemiczne zostały ostatecznie złagodzone. W tym czasie zaprezentowaliśmy projekt w Urzędzie ds. 

Działalności Społecznej gminy Velenje i bibliotece regionalnej, a w spotkaniu wzięła udział liczna 

grupa docelowa osób starszych, a także edukatorzy edukacji cyfrowej dla osób starszych. 

Projekt został również zaprezentowany Youth Network, która działa w regionalnym Centrum 

Młodzieży w Velenje (projekt Młodzież DLA osób starszych) oraz Youth Union, która zajmuje się 

również komputerową i cyfrową edukacją osób starszych. 

Aby jak najbardziej promować rezultaty i cel projektu, odwiedziliśmy również regionalne centrum 

promocji edukacji osób starszych i domy spokojnej starości, takie jak Centrum Zimzelen Topolšica. 

Drugi kierunek działań skierowany był do dostawców edukacji, którzy w zakresie cyfryzacji osób 

starszych również dążą do ich maksymalnego włączenia w społeczeństwo. Dlatego prezentowaliśmy 

projekt kierownikom działów HR na jednym z ich cyklicznych, miesięcznych spotkań. 
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Przykłady dobrych praktyk 
 

W tej części można znaleźć przykłady projektów, programów, inicjatyw, materiałów szkoleniowych 

itp. które naszym zdaniem kwalifikują się jako przykłady dobrych praktyk w dziedzinie Cyfrowych 

Kompetencji Seniorów. 
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Latarnicy2020.pl  

Źródło: 

https://latarnicy2020.pl/  

Dostępne języki: polski  Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☐  specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt „Latarnicy2020.pl” to jedna z największych w kraju inicjatyw na rzecz edukacji cyfrowej osób 

dorosłych.  

Fundamenty merytoryczne działań zostały wypracowane w ramach projektu „Latarnicy Polski Cyfrowej” 

realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji 

w latach 2011-2015 pod hasłem: Polska Cyfrowa Równych Szans.  

Projekt jest realizowany w Polsce na terenie 12 województw. 

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez blisko 30 tysięcy 

uczestników projektu – mieszkańców województw objętych działaniami projektowymi oraz zwiększenie 

stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu szczegółowych działań tj.: 

• powołanie i przeszkolenie, grupy 250 profesjonalnych edukatorów cyfrowych (tzw. Latarników Polski 

Cyfrowej), którzy obejmą wsparciem szkoleniowym uczestników projektu, 

• implementacja „metody latarniczej” - modelu edukacji osób dorosłych opracowanej w projekcie 

Polska Cyfrowa Równych Szans, 

• podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych ważnych grup zawodowych i społecznych – 

urzędników, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych, radnych i sołtysów, którzy 

motywować będą dorosłych mieszkańców do korzystania z zasobów Internetu, 

• zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością. 

Projekt będzie miał duży wpływ na usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego dzięki 

wzrostowi wydajności pracy (poprawa kompetencji pracowników) i zwiększeniu zdolności do kreowania 

i rozwoju e-usług publicznych oraz na integrację osób z niepełnosprawnością z osobami bez 

niepełnosprawności dzięki stworzeniu im możliwości szerszych interakcji społecznych dzięki wykorzystaniu 

Internetu. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie działania jednostek samorządu 

terytorialnego oraz rozwój korzystania z e-usług publicznych. 

Na stronie inicjatywy  https://latarnicy2020.pl/ zamieszczone zostały materiały edukacyjne (raporty, broszury, 

materiały warsztatowe i scenariusze lekcji) oraz filmy, które zostały wypracowane w projekcie Polska Cyfrowa 

Równych Szans. Mogą się one przydać w pracy latarniczej jako pomoc dydaktyczna lub inspiracja przy 

opracowywaniu scenariuszy zajęć z seniorami.  

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego 

https://latarnicy2020.pl/
https://latarnicy2020.pl/
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Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Data dostępu: 12.03.2021 
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E-Senior / Cyfrowa Wielkopolska / Śląska Akademia Senior@ /MEW@ 

Źródło: 

https://cyfrowy-senior.com/   

https://www.cyfrowa-

wlkp.com/cel-projektu/  

http://cyfrowy-slask.com/  

https://cyfrowa-mewa.com/  

Dostępne języki: polski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐   zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Celem projektów E-Senior/ Cyfrowa Wielkopolska / Śląska Akademia Senior@ /MEW@ jest aktywizacja osób 

powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. 

Efektami realizacji projektów ma być włączenie Seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 

rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu. 

Realizowane w ramach projektów szkolenia umożliwiają każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo 

praktycznych umiejętności: 

• obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT; 

• kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym Seniora (komunikacja online, 

e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych). 

W projekcie zaplanowano różne działania z Seniorami, wśród nich można wyróżnić: 

1. Szkolenia kompetencji cyfrowych: 

1. poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości Seniorów (tematyka, czas i atmosfera 

zajęć), realizowane są w dwóch wersjach: 

• szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w 

obsłudze komputera i Internetu; 

• szkolenia rozszerzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji 

on-line i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają 

dłuższego wsparcia. 

2. poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały 

pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, blogosfery, finansów 

online itp.) 

2. Projekty animacyjne – grupowe działania aktywizujące Seniorów w społeczności lokalnej z 

wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup dyskusyjnych i 

hobbistycznych online, klubów książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i 

historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.) 

https://cyfrowy-senior.com/
https://www.cyfrowa-wlkp.com/cel-projektu/
https://www.cyfrowa-wlkp.com/cel-projektu/
http://cyfrowy-slask.com/
https://cyfrowa-mewa.com/
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Projekty realizowane w partnerskie, a projektodawcą  jest Fundacja Partycypacji Społecznej. 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. 

Data dostępu: 29.03.2022 

  



 

 
-33- 

Projekt “Seniorzy w akcji” 

Źródło: 

https://aktywni21.org.pl/  

Dostępne języki: polski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐   zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒ nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Celami projektu SENIORZY W AKCJI realizowanego w ramach Programu Erasmus+ są: 

• włączenie słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku do aktywnego uczenia się przez całe życie. 

• wzmocnienie kluczowych kompetencji słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku (kompetencje 

cyfrowe, społeczne i w zakresie uczenia się). 

W ramach działań projektowych zostaną zorganizowane dwie grupowe mobilności dorosłych uczących 

się, w ramach których seniorzy współpracujący z Fundacją „Aktywni XXI” odbędą tygodniowe zajęcia na 

uczelniach trzeciego wieku w Milazzo (Sycylia) i Cuence (Hiszpania). 

Udział w mobilnościach zaktywizuje seniorów w ich działaniach i zachęci do większej aktywności. Uzyskane 

rezultaty i wyniki zmotywują do dalszej pracy. Będą też inspiracją dla innych dorosłych uczących się w 

Akademii III Wieku. Przygotowywania do wyjazdu: szukanie informacji, przygotowanie prezentacji, 

zaplanowanie wspólnych działań edukacyjnych z partnerami z Włoch i Hiszpanii oraz udział w mobilnościach 

wzmocni ich kluczowe kompetencje takie jak umiejętności cyfrowe, językowe, uczenia się oraz społeczne 

(empatia, komunikacja, tolerancja). 

Realizatorem projektu jest Fundacja „Aktywni XXI”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. 

Data dostępu:  29.03.2022 
 

  

https://aktywni21.org.pl/
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Adult Inclusive Design (AID) 

Źródło: 

https://aktywni21.org.pl/pl/aid/   

Dostępne języki: polski, angielski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐   zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt w ramach Programu Erasmus+ pn. Adult Inclusive Design (AID) ma na 

celu wypracowanie narzędzi, które pozwolą organizacjom nauczyć aktywnych 

seniorów jak być wolontariuszem pomagającym innym seniorom.  

Zaobserwowano bowiem podział seniorów na dwie grupy – tych, którzy mają 

duży potencjał energii i chcieliby dzielić się swoją wiedzą i  doświadczeniem 

oraz tych, którzy czują się zagubieni w różnych sytuacjach życiowych  i  czekają 

na pomocną dłoń. Często Ci potrzebujący pomocy nie nadążają za galopującym 

rozwojem  świata i trudno im znaleźć wspólny język z młodszymi ludźmi, więc 

nasz projekt stawia właśnie na relacje pomiędzy seniorami, którzy z pewnością 

świetnie się rozumieją i potrafią szybko znaleźć wspólny język. Jednak czasami sama chęć niesienia pomocy nie 

wystarczy, żeby skutecznie wesprzeć drugiego człowieka, więc również sam wolontariusz będzie potrzebował 

poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć pewne umiejętności.  

Projekt AID zapewni instytucjom pracującym z  seniorami narzędzia do efektywnego wsparcia seniorów-

wolontariuszy w poszerzaniu ich kompetencji.  W czasie trwania projektu edukatorzy i trenerzy czterech 

instytucji przygotowali przewodnik dla trenerów zawierający nie tylko informacje w zakresie niezbędnych 

treści, które senior-wolontariusz powinien znać, ale także scenariusze warsztatów kształtujących 

w  wolontariuszach umiejętności niezbędne do ich efektywnej pracy. Seniorzy w czterech państwach oceniali 

skuteczność pracy – poprzez udział w warsztatach przeprowadzonych według wypracowanych scenariuszy, a 

nabyte umiejętności sprawdzali w praktyce jako seniorzy-mentorzy dla innych seniorów, emigrantów bądź 

osób niepełnosprawnych. 

Rezultaty projektu: 

• podręcznik metodyczny „Wolontariat źródłem lepszej jakości życia seniorów” dostępny w formie e-

booka 

• aplikacja i inne narzędzia IT będące wsparciem dla osób chcących zostać wolontariuszem lub szkolić 

takie osoby. 

Realizatorzy projektu: Fundacja „Aktywni XXI”, Uniwersytet Castilla-La Mancha (Hiszpania), SYNTHESIS Centre 

for Research and Education Ltd (Cypr) i Uniwersytet LUMSA (Włochy). 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu:  29.03.2022 

  

https://aktywni21.org.pl/pl/aid/
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Educational Senior Network (EduSenNet) 

Źródło: 

https://edusennet.efos-

europa.eu/ 

Dostępne języki: holenderski, 

angielski, niemiecki 

Kraj pochodzenia: Czech 

Republic, the Netherlands, 

Niemcy, Słowacja, Szwecja, 

Hiszpania 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐   zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

„EduSenNet" to projekt w ramach programu Erasmus+, który 

koncentrował się na możliwościach uczenia się osób w wieku powyżej 50 

roku życia w wybranych UTW i krajach. Miał on na celu przeprowadzenie 

badań pedagogicznych dotyczących formalnego, pozaformalnego i 

nieformalnego uczenia się osób starszych. Partnerzy skupili się na 

możliwościach edukacyjnych UTW, ocenili je i opisali powiązania z 

edukacją formalną na uniwersytetach. 

Główne cele projektu wspierały zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i ich 

rozwój we własnym środowisku. Temat projektu pokazał, że uczenie się osób starszych jest bardzo ważne nie 

tylko dla jednostek, ale dla całego społeczeństwa w całej Europie. 

Główne rezultaty:  

• tabela przeglądowa przedstawiająca możliwości uczenia się ujawnione w badaniu 

• badania nad warunkami, metodami i potrzebami edukacyjnymi, porównanie wyników dotyczących 

motywacji i barier starszych uczestników programów kształcenia dorosłych 

• innowacje programowe w ramach programów studiów 

• rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego z promocją 

zainteresowań nowych słuchaczy. 

Rezultaty projektu zostały podsumowane i udokumentowane w broszurze "Edukacja dla seniorów w Europie" 

oraz w broszurze "Edukacyjna sieć dla seniorów", a także na stronie internetowej projektu. 

Partnerstwo projektu składało się z 7 partnerów z 6 krajów europejskich (Czechy, Holandia, Niemcy, Słowacja, 

Szwecja i Hiszpania). 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. 

Data dostępu:  28.04.2021 
 

  

https://edusennet.efos-europa.eu/
https://edusennet.efos-europa.eu/
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Cyfrowy Senior 

Źródło: 
https://seniorcyfrowy.pl/  

Dostępne języki: polski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 
aspekty kulturalne 

☐   inne 
 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐ materiały szkoleniowe / 
dydaktyczne 

☐  sieć  

☐ strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 
seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 
 

Opis: 

Głównym celem projektu „Cyfrowy Senior” jest aktywizacja osób w 

różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, 

poprzez działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa 

podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w 

budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, 

nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych 

mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 

godz./grupę, w sumie 60 godz.), dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. 

Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, 

poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi. 

Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, 

korzystania z Facebooka, YouTube oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz 

w bankach. 

Tematy szkoleń: 

• Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory. 

• Przeglądanie i analiza informacji. 

• Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna. 

• Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype. 

• Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej. 

• Aktywność obywatelska online: e-kultura oraz e-edukacja. 

• Aktywność obywatelska e-Urząd. 

• Zakładanie poczty elektronicznej e-mail oraz korzystanie z usług. 

• Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji. 

• Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie. 

• Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby. 

• Wiadomości lokalne, planowanie podróży. 

• Korzystanie z możliwości portalu YouTube. 

https://seniorcyfrowy.pl/
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• Zakładanie profilu na portalu Facebook. 

• Przetwarzanie obrazu i dźwięku. 

oraz animacje w zakresie samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej na wybrany temat. 

Projekt „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji 

Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Data dostępu: 29.03.2022 
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Cyfroklub Seniora  

Źródło: 

https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-

i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-

seniorow  

Dostępne języki: polski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 
aspekty kulturalne 

☐   inne  

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐ materiały szkoleniowe / 
dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 
seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 
 

Opis: 

W ramach działalności Centrum Edukacji i Kreacji FABRYKA 

PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie otwarty został  prężnie działający 

Cyfroklub Seniora – miejsce, gdzie można spędzić czas, 

ucząc się nowych – bardzo przydatnych w codziennym życiu umiejętności, ale także realizując swoje hobby 

i indywidualne potrzeby dzięki dotarciu do zasobów Internetu. W FABRYCE PRZYSZŁOŚCI realizowane są 

również projekty na rzecz integracji cyfrowej osób powyżej 60 roku życia. 

W Cyfroklubie można poznać bogate zasoby historycznych fotografii miasta i mieszkańców, nauczyć się 

fotografować cyfrowym aparatem i wysyłać zdjęcia do swoich bliskich. Z instruktorem można zwiedzić 

największe europejskie muzea, poznać portale muzyczne z ulubionymi utworami, znaleźć swoich znajomych 

w portalach społecznościowych – na Facebook czy Naszej Klasie. Można nauczyć się jak płacić za parking 

telefonem komórkowym, kupować bezpiecznie w sklepach internetowych (z dostawą do domu) i płacić 

rachunki bez dodatkowych opłat.   

Cyfroklub jest wyposażony w laptopy, tablety, konsolę x-box kinect, skaner i drukarki, z których można 

dowolnie korzystać w godzinach otwarcia. 

Organizatorom Cyfroklubu zależy na dostosowaniu zajęć do indywidualnych potrzeb seniorów. 

Data dostępu: 29.03.2022 
 

  

https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
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Program “Seniorzy w akcji” 

Źródło: 
https://seniorzywakcji.pl/  

Dostępne języki: polski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 
aspekty kulturalne 

☒   inne 
 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☒  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 
dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 
seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 
 

Opis: 

„Seniorzy w akcji” to ogólnopolski program realizowany od 2008 roku 

przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uruchomiony został, aby wykorzystać 

ogromny potencjał czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia 

osób starszych. 

W „Seniorach w akcji” to seniorzy i seniorki mają głos. Wdrażają swoje 

pomysły, wprowadzając pozytywne zmiany w życie swoich rówieśników 

i w swojej społeczności. Poszukiwane są aktywne osoby, które chcą 

połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych. Do udziału zaprasza się także 

młodsze osoby, które chcą wspierać działania międzypokoleniowe. 

Rekrutacja do programu ma formę konkursu, w ramach którego wsparcie mogą uzyskać pomysły opracowane 

przez osoby 60+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą młodszą – animatorzy w parze muszą różnić się wiekiem 

o co najmniej 25 lat) we współpracy z wybraną organizacją czy instytucją nienastawioną na zysk, 

np. uniwersytetem trzeciego wieku, fundacją, stowarzyszeniem, domem kultury, biblioteką albo spółdzielnią 

mieszkaniową. 

Dotacje są przyznawane na realizację projektów, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, 

promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. 

Uczestnicy „Seniorów w akcji” oprócz dotacji na realizację projektu mogą dostać dofinansowanie wizyt 

studyjnych, które umożliwiają poznanie inicjatyw realizowanych w rożnych miejscowościach objętych 

programem. Dodatkowym wsparciem jest możliwość współpracy z doświadczonymi trenerami z sieci 

Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów prowadzonej przez Towarzystwo „ę”. 

Data dostępu: 31.03.2022 
 

  

https://seniorzywakcji.pl/
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Digital senior citizen 

Źródło: 
https://dsc.erasmus.site/pl/  

Dostępne języki: polski, estoński, 
włoski, francuski, hiszpański, grecki 
 

Kraj pochodzenia: Polska, Estonia, 
Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 
aspekty kulturalne 

☐   inne 
 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 
dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 
seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 
 

Opis: 

Projekt „Digital senior citizen” koncentruje się na edukacji dorosłych i 

dobrostanie seniorów w wieku 65 lat i starszych. Osoby te są w niekorzystnej 

sytuacji pod względem umiejętności cyfrowych, ponieważ podczas gdy młodsze 

pokolenia nabywają te umiejętności praktycznie od dzieciństwa, osoby starsze 

nie miały takiej szansy po prostu dlatego, że komputery i Internet nie istniały, 

gdy dorastały, a kompetencje cyfrowe nie były zawarte w ich ścieżkach 

edukacyjnych. Nawet osoby, które ukończyły uniwersytety, należą do grupy 

osób o niskich kwalifikacjach w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Ten fakt 

poważnie ogranicza ich życie, uniemożliwiając im pełne wykorzystanie czasu 

spędzonego na emeryturze. Ponadto, obecnie najwięcej uwagi poświęca się edukacji młodych ludzi, a kiedy 

organizowane są zajęcia komputerowe dla seniorów, zwykle nie są one w żaden sposób dostosowane do 

konkretnych potrzeb tej grupy docelowej. Są podstawowe i techniczne, podobnie jak inne klasy informatyki 

dla początkujących, bez względu na ich wiek i umiejętności. 

Cele projektu: 

• rozszerzenie kompetencji edukatorów osób dorosłych poprzez przygotowanie otwartych zasobów 

edukacyjnych (OZE) zawierających innowacyjny, dostosowany do potrzeb kurs kształcenia “Digital 

Life”, 

• poszerzanie kompetencji osób kształcących dorosłych poprzez zapewnienie im metodologii Digital 

Story Telling w szkoleniu uczniów w niekorzystnej sytuacji, w szczególności seniorów, 

• opracowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) dostosowanego do potrzeb dorosłych 

wychowawców i seniorów w celu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych obu grup, 

• rozpowszechnianie wyników w celu dotarcia do jak największej liczby dorosłych nauczycieli i seniorów 

w całej Unii Europejskiej. 

W ramach projektu opracowano następujące rezultaty:  

• Kurs dla dorosłych edukatorów "Digital Life”, jako Otwarty Zasób Edukacyjny (OZE) [5 modułów] 

• Kurs dla seniorów "Digital Life”, jako Otwarty Zasób Edukacyjny (OZE), [3 moduły, które pomogą 

usłuchaczom poczuć się pewniej w codziennym korzystaniu z technologii ICT] 

• Podręcznik dla dorosłych edukatorów "Jak przeprowadzić szkolenie Digital Life". 

Projekt zrealizowany w partnerstwie: MITRA FRANCE (Francja - koordynator), Eesti People to People (Estonia), 

Danmar Computers (Polska), CESIE (Włochy), Centre for Education (Hiszpania) i UNIVERSITY OF THESSALY - 

UTH (Grecja). 

https://dsc.erasmus.site/pl/
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Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Data dostępu: 31.03.2022 
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Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

Źródło: 
http://senior.gov.pl/program_asos  

Dostępne języki: polski 
 

Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 
aspekty kulturalne 

☒   inne 
 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☒  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 
dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 
seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 
 

Opis: 

Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób 

Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie 

uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach 

życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji 

pozarządowych działających na rzecz seniorów. 

Na Program "Aktywni+" w każdym roku jego funkcjonowania środki będą przeznaczane na działania i 

inicjatywy aktywizujące seniorów. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz 

osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł. 

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach: 

• Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w 

aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich 

otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym 

oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. 

• Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób 

starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli. 

• Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także 

upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz 

bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. 

• Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, 

kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów. 

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. 

Data dostępu: 09.09.2021 
 

  

http://senior.gov.pl/program_asos
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Live eLearn: blended experiential learning for adults 

(Live eLearn: mieszana empiryczna metoda kształcenia osób dorosłych) 
Źródło: 

https://www.liveelearn.eu  

Dostępne języki: angielski, włoski, 

hiszpański, czeski, fiński 

Kraj pochodzenia: Włochy, 

Francja, Hiszpania, Czechy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt w ramach programu Erasmus+ pn. "Live eLearn: blended experiential learning for adults" jest 

skierowany do słuchaczy w wieku 65 lat i starszych. Projekt dotyczy uczenia się przez całe życie w kontekście, 

w którym starsi słuchacze stale zdobywają wiedzę na tematy, które ich szczególnie interesują (takie jak sztuka, 

socjologia, filozofia, itp.), dzięki czemu są wewnętrznie zmotywowani. Uczą się z myślą o byciu na bieżąco i 

utrzymaniu aktywności oraz integracji. Instytucje edukacyjne oferują taka działalność edukacyjną w oparciu o 

treści teoretyczne (konferencje, warsztaty, itp.) i działania praktyczne (zajęcia dodatkowe, warsztaty 

prowadzone w plenerze). W tym projekcie do różnych przedmiotów i kursów włączamy kompetencje cyfrowe, 

które zapewniają zdolność do informacji, komunikacji, tworzenia sieci, rozpowszechniania, itp.  

Projekt ma na celu rozszerzenie i rozwój kompetencji personelu zaangażowanego w edukację pozaformalną i 

nieformalną starszych słuchaczy poprzez efektywne wykorzystanie TIK. Projekt promuje włączenie społeczne i 

cyfrowe, aktywne uczestnictwo i współpracę poprzez innowacyjne metody oparte na TIK, dostarczając 

edukatorom narzędzi do oceny i walidacji nabytych kompetencji.  

Główną grupą docelową tego projektu są nieformalni i pozaformalni trenerzy i edukatorzy (przewodnicy 

turystyczni, trenerzy, opiekunowie, facylitatorzy, itp.), którzy obecnie oferują zajęcia pozaszkolne i kulturalne 

lub innego rodzaju zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu, takie jak trekking, zwiedzanie miast, muzeów, 

itp. dla seniorów w instytucjach kształcenia dorosłych i chcą promować ich integrację cyfrową i wzmacniać 

nabyte umiejętności i kompetencje. 

Produkty:  

1. Wskazówki dydaktyczne i propozycje metodologii edukacyjnych do zastosowania w ramach 

eksperymentalnej klasy z działaniami opartymi na TIK oraz studium przypadków: 

• "Uczenie się przez badania; odkrywanie i rozpowszechnianie" 

• "Mieszana metoda kształcenia; najlepsze z obu światów" 

• "Opowiadanie cyfrowych historii dla kreatywności i pracy zespołowej" 

• "Wciągające lekcje rękodzieła online" 

• "Lekcje walky-talky z elementami mediów cyfrowych i aktywności fizycznej" 

• "Grywalizacja jako metoda nauczania w lokalnej szkole". 

2. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych – narzędzia przydatne dla kadry edukacyjnej oraz innych pracowników 

niezwiązanych z edukacją (przewodnicy turystyczni, facylitatorzy itp.), które pomogą im lepiej 

zaprojektować działania edukacyjne oparte na TIK, umożliwią zidentyfikowanie potrzeb seniorów. 

https://www.liveelearn.eu/
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 04.05.2022 
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W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna  

Źródło: 

https://zaopiekowana.pl/ 

https://zaopiekowany.pl/ 

Dostępne języki: polski Kraj pochodzenia: Polska 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒  specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekty „W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna“ są adresowane do seniorów 65+ z 

wyznaczonych obszarów województwa śląskiego. W ich ramach wdrażane są w domach seniorów zdalne 

usługi opiekuńcze i zdrowotne dopasowane do ich potrzeb, tzw. teleopieka i telemedycyna.  Te usługi 

opiekuńczo-zdrowotne łączące nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, mają za 

zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we własnym domu. 

Każdy uczestnik przechodzi wywiad z diagnozą potrzeb, podczas którego ustalane są jakie typy wsparcia, 

dostępne w projekcie, poza opieką zdalną, mogą pomóc Seniorowi w utrzymaniu kondycji zdrowia – i te usługi 

staramy się dostarczyć. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb, na czas projektów, uczestnikom 

przekazywane są specjalne urządzenia do zdalnego EKG czy glukotransmitery. Dodatkowo w domu każdego 

uczestnika podłączane są urządzenia od teleopieki z możliwością 24-godzinnego kontaktu z Centrum 

Teleopieki. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje profesjonalne Centrum Teleopieki, w którym pracują 

wykwalifikowani teleopiekunowie (osoby doświadczone w pracy z seniorami, wśród nich opiekunowie 

medyczni, psycholodzy, gerontolodzy, terapeuci zajęciowi, konsultanci senioralni, ratownicy). Z kolei w 

Katowicach w Centrum Telemedycznym pracują całodobowo ratownicy medyczni oraz lekarze – kardiolodzy i 

interniści. Te dwa wspólnie pracujące Centra otaczają opieką seniorów w zakresie koordynowania nagłych 

stanów, pomocy psychologicznej, badań przesiewowych w kierunku chorób neurodegeneracyjnych 

(Alzheimer, Parkinson), problemów kardiologicznych i cukrzycy. Każda usługa w projekcie jest całkowicie 

bezpłatna. W projekcie bardzo ważnym elementem jest zaangażowanie sieci sąsiedzkiej i pomoc 

wolontariuszy. 

Realizatorami projektów teleopieki i telemedycyny są Stowarzyszenie „EBI Association”, OPIEKANOVA Sp. z 

o.o., Telemedycyna Polska S.A. oraz miasta partnerskie. 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Data dostępu: 24.02.2021 

  

https://zaopiekowana.pl/
https://zaopiekowany.pl/
https://zaopiekowana.pl/woziz/
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60+ Virtual Culture  

(Wirtualna Kultura 60+) 
Źródło: 

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-

1-PL01-KA204-026593  

Dostępne języki:  angielski, 

polski 

Kraj pochodzenia: Czechy, 

Francja, Włochy, Polska 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ aspekty 

kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / 

aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i 

opiekunowie 

 

Opis: 

Wirtualna Kultura 60+ to międzynarodowa inicjatywa, w której 

4 organizacje partnerskie o podobnym doświadczeniu w zakresie 

edukacji nieformalnej, w tym edukacji seniorów, z Polski, Francji, 

Czech i Włoch podjęły współpracę w celu poprawy i optymalizacji 

oferty edukacyjnej dla osób starszych w zakresie ich kompetencji 

cyfrowych w kontekście dostępności kultury.  

Proces optymalizacji został opracowany w dwóch etapach. Najpierw każda z organizacji wyznaczyła jeden 

tandem dydaktyczny (młody edukator TIK i jeden doświadczony edukator seniorów (50+)), który wziął udział w 

3 wspólnych szkoleniach kadry, podczas których na podstawie wymienianych praktyk i wiedzy opracowano 

model edukacyjny dla lokalnych klubów seniora lub bibliotek. W związku z tym powstała innowacyjna oferta 

kursów TIK dla seniorów, mająca na celu zachęcenie osób starszych do korzystania z zasobów kultury i 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych z wykorzystaniem nowych technologii (np. dostęp do e-booków, 

audiobooków, wirtualne zwiedzanie muzeów, kupowanie biletów online, tworzenie i umieszczanie treści itp.). 

Jednocześnie tak stworzony program nauczania był wdrażany, testowany i dostosowywany podczas dwóch 

cykli warsztatów TIK dla seniorów w każdym kraju. Tandemy dydaktyczne przeprowadziły w trakcie projektu 

łącznie 198 godzin warsztatów dla 105 seniorów w czterech krajach. Dodatkowo, spośród uczestników 

warsztatów wyłoniono 8 Cyfrowych Ambasadorów - osoby w wieku 60+, których zdolności przywódcze i 

kompetencje cyfrowe pozwoliły na włączenie ich w proces upowszechniania, a w niektórych przypadkach w 

proces wspierania trenerów w pracy dydaktycznej, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu działań 

projektowych. 

Rezulaty: 

1. Scenariusze zajęć z edukacji cyfrowejdla seniorówLesson plans of ICT Workshops for Older Adults:  

• Czasopisma wirtualne, 

• Książki w internecie (e-book i audiobook), 

• Muzyka i filmy, 

• Wydarzenia kulturalne, 

• Zabytki świata w wybranym miejscu poza Polską- zwiedzanie miasta i zabytków za granicą. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
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2. Wskazówki dla trenerów. Jak podejść do seniorów podczas szkoleń ICT 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 14.10.2021 
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Digital Skills for People Living in the 3rd Age - Effective Digital Access to 

Public Services  

(Umiejętności cyfrowe dla osób żyjących w trzecim wieku - skuteczny 

cyfrowy dostęp do usług publicznych) 
Źródło: 

http://digital-3rd-age.eu/  

 

Dostępne języki: angielski, 

bułgarski, grecki, hiszpański, czeski 

Kraj pochodzenia: Bułgaria, 

Grecja, Hiszpania, Czechy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt "Umiejętności cyfrowe dla osób żyjących w trzecim wieku - 

skuteczny cyfrowy dostęp do usług publicznych" ma na celu przeszkolenie 

osób starszych w zakresie rozwijania konkretnych umiejętności cyfrowych 

potrzebnych do uzyskania dostępu do usług publicznych online, a tym samym 

do lepszego przystosowania się do zmieniającego się pod wpływem 

cyfrowych technologii świata i poczucia pewności siebie przy korzystaniu z 

narzędzi internetowych w celu zarządzania i poprawy swojego zdrowia i 

jakości życia.  

Wymierne rezultaty:  

• mapy usług publicznych dostarczające informacji o najbardziej istotnych usługach publicznych online 

w 5 krajach UE 

• program szkoleniowy mający na celu poprawę podstawowych umiejętności cyfrowych i rozwój 

konkretnych umiejętności w zakresie cyfrowego dostępu do usług publicznych 

• platforma e-learningowa i e-pomocowa z wirtualnym narzędziem pomocowym dla cyfrowego 

włączenia osób starszych 

• skuteczna metodologia wysokiej jakości pracy z osobami starszymi poprzez zastosowanie podejścia 

budującego zaufanie i interaktywności 

• zalecenia polityczne dotyczące poprawy aktywności osób starszych i umiejętności cyfrowych osób 

starszych 

• wyzwalanie technik marketingu szeptanego w celu prezentacji wyników projektu i wspierania ich 

wykorzystania na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. 

Rezultaty niematerialne:  

• zwiększona zdolność osób żyjących w trzecim wieku do efektywnego cyfrowego dostępu do usług 

publicznych; 

• udoskonalone umiejętności cyfrowe osób starszych;  

• krok naprzód w kierunku aktywnego starzenie się: dzięki uzyskaniu umiejętności cyfrowych seniorzy 

http://digital-3rd-age.eu/
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mogą poczuć się bardziej spełnieni i odczuwać osobistą satysfakcję ze swojego życia, co prowadzi do 

bardziej aktywnego i zdrowszego trzeciego wieku;  

• wiedza i doświadczenie zdobyte przez organizacje partnerskie w zakresie współpracy 

ponadnarodowej, zarządzania projektami, innowacyjnych praktyk włączania osób starszych;  

• wymiana dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących aktywnego starzenia się i integracji społecznej 

w obrębie i pomiędzy krajami. 

Rezultaty projektu są dostępne bezpłatnie w Internecie. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 28.02.2022 
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Slow Learning: Developing the skills of IT trainers of older people  

Źródło: 

https://slowlearning.eu/slowlearning-

project-for-seniors/ 

Dostępne języki: duński, angielski, 

grecki, słoweński, hiszpański 

Kraj pochodzenia: Dania, Grecja, 

Słowenia, Hiszpania 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Uczenie się i edukacja mogą odgrywać bardzo ważną rolę w ograniczaniu 

segregacji wiekowej, ponieważ regulują brak równowagi między 

pokoleniami i otwierają przed seniorami nowe możliwości włączenia 

społecznego. Kształcenie seniorów wymaga dobrze wyszkolonych 

andragogicznie dostawców, którzy są zaznajomieni z teorią i praktyką 

edukacji dorosłych. Głównym problemem, z jakim borykają się edukatorzy 

IT, jest brak umiejętności i kompetencji potrzebnych do edukowania 

seniorów w zakresie nowych technologii. Wychowawcy osób starszych, a w 

szczególności edukatorzy informatyki, potrzebują wiedzy o seniorach i 

współczesnego obrazu starości w społeczeństwie. Z jednej strony zdają sobie sprawę, że starsi ludzie nie są 

tacy sami, że są bardzo różni, że różnią się od siebie bardziej niż inni przedstawiciele młodszego pokolenia, a z 

drugiej strony wiedzą, że brakuje im wiedzy zarówno w teorii i praktyce na temat lepszych metod pracy z tą 

grupą docelową. Wielu nauczycieli to bardziej pedagodzy (szkolny system nauczania) niż andragogowie, którzy 

mają jedynie podstawową wiedzę na temat metod pracy z seniorami.  

Główne cele projektu to: 

• Lepsze zrozumienie oczekiwań i potrzeb seniorów w środowiskach uczenia się, koncentrujące się na 

szkoleniu IT; 

• Lepsza wiedza i wykorzystanie narzędzi pedagogicznych, nowych technologii w kształceniu seniorów; 

• Wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami; 

• Stworzenie podstawowych podstaw teoretycznych dla realizacji edukacji informatycznej seniorów; 

Głównymi grupami docelowymi projektu są edukatorzy dorosłych, nauczyciele, mentorzy, trenerzy, specjaliści 

IT. Kolejną grupą docelową są seniorzy, których dotyczy zwiększony dostęp do nieformalnych działań 

edukacyjnych w zakresie IT, szczególnie dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. 

Rezultaty:  

• Kompendium istniejących innowacyjnych i skutecznych praktyk i narzędzi w nauczaniu technologii 

seniorów 

• Profil zawodowy trenerów IT seniorów 

• Program szkoleniowy dla trenerów IT  

• Wideo do dzielenia się przez nauczycieli i osoby starsze udanymi doświadczeniami. 

https://slowlearning.eu/slowlearning-project-for-seniors/
https://slowlearning.eu/slowlearning-project-for-seniors/
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Partnerstwo projektu składało się z organizacji ze Słowenii, Wielkiej Brytanii, Danii, Grecji i Hiszpanii. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 30.03.2022 
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Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ 

learners (InMETE 55+)  

(Innowacyjne metody podnoszenia efektywności nauczania języka 

angielskiego słuchaczy 55+) 
Źródło: 

https://inmete55plus.blogspot.com/ 

Dostępne języki: angielski Kraj pochodzenia: Polska, Węgry, 

Włochy 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Nauczanie języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, wśród seniorów 

staje się jednym z najbardziej kluczowych elementów edukacji w 

późniejszym życiu w Europie. Istniejące analizy dotyczą głównie potrzeb i 

stanu obecnego, ale brakuje materiałów dydaktycznych, które wspierałyby 

nauczycieli w ich codziennej pracy z uczniami 55+. Dotyczy to w 

szczególności tych materiałów, które wykraczają poza tradycyjny kurs 

językowy, a zawierają takie elementy, które angażują emocjonalnie, 

motywują, dostarczają nowych bodźców: umysłowych, fizycznych i 

sensorycznych – tak istotnych w pedagogice późniejszego życia.  

Mając na uwadze powyższe, głównym celem projektu "Innowacyjne metody podnoszenia efektywności 

nauczania języka angielskiego słuchaczy 55+" (InMETE 55+) w ramach programu Erasmus+ było opracowanie 

konkretnych propozycji innowacyjnych metod zwiększających efektywność nauczania języka angielskiego osób 

55+.  

Poprzez dobrze zorganizowaną współpracę, badania, dyskusje, spotkania międzynarodowe, przygotowano trzy 

wymierne intelektualne rezultaty projektu:  

1. pakiet materiałów, pomysłów i wskazówek, które mogłyby być wykorzystane podczas lekcji języka 

angielskiego w celu zwiększenia funkcji poznawczych starszych uczniów, w szczególności ich uwagi, 

motywacji, zaangażowania emocjonalnego, funkcjonowania pamięci, zmysłów i zaangażowania ciała, 

wrażliwości i zdolności komunikacyjnych, a także ich dobrego samopoczucia;  

2. dziewięć szczegółowych konspektów lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i 

uczniów (każdy dla dwóch poziomów: podstawowego (A2-B1) i średniozaawansowanego (B2) 

zawierających innowacyjne elementy zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak sztuka, 

dziedzictwo historyczne naszych krajów, zasady i metody pamięciowe, muzyka, poezja, ekspresja ciała 

i formy para-teatralne, itp.;  

3. dwa programy nauczania dla rocznego (60 godz.) kursu dla słuchaczy 55+, dwa poziomy - 

podstawowy (A2-B1) i średniozaawansowany (B2).  

Te trzy rezultaty są dostępne bezpłatnie dla edukatorów seniorów z sektora non-profit.  

W skład Partnerstwa projektu wchodzą organizacje z Polski, Węgier i Włoch. 

https://inmete55plus.blogspot.com/
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 10.09.2021 
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CODECATZ   

Źródło:  

Django Girsl & Słoweński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
https://djangogirls.org/en/  
https://www.utzo.si/en/ 

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Wielka 

Brytania, Słowenia, inne 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

W Słowenii podjęto kilka inicjatyw ważnych dla 

rozpowszechniania kodowania, wśród grup znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji społecznej, m.in. CodeCatz. CodeCatz 

założył Django Girls Store, organizacja non-profit, która 

wspiera i pomaga kobietom organizować bezpłatne, jednodniowe warsztaty programowania poprzez 

dostarczanie narzędzi, zasobów i wsparcia. Ich celem jest wprowadzenie większej liczby niesamowitych kobiet 

do świata technologii i zwiększenie różnorodności w społeczności technologicznej. Oni w to wierzą. Sprawiają, 

że technologia staje się bardziej przystępna, tworząc proste narzędzia i zasoby zaprojektowane z empatią. 

Podczas Tygodnia Kodowania Słoweński Uniwersytet Trzeciego Wieku i Katja Koren Ošljak poszli o krok dalej w 

kierunku kodowania osób starszych. 

Django Girls to organizacja non-profit i społeczność, która wspiera i pomaga kobietom organizować bezpłatne, 

jednodniowe warsztaty programowania poprzez dostarczanie narzędzi, zasobów i wsparcia.  

Podczas każdego z naszych wydarzeń 30-60 kobiet buduje swoją pierwszą aplikację internetową z 

wykorzystaniem HTML, CSS, Python i Django. 

Data dostępu: 14.10.2021 
 

  

https://djangogirls.org/en/
https://www.utzo.si/en/
https://djangogirls.org/en/foundation/
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Digitalna vključenost in aktivno staranje 
Razvoj metodološkega pristopa, osredotočenega na uporabnika, za raziskovanje uporabe 

mobilnega telefona med starejšimi     

(Integracja cyfrowa i aktywne starzenie się 
Opracowanie podejścia metodologicznego skoncentrowanego na użytkowniku w celu 

zbadania korzystania z telefonu komórkowego wśród osób starszych) 
Źródło:  

Simobil – Słoweński Operator 

Telekomunikacyjny 

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Współczesne społeczeństwa zmagają się z dwoma 

uderzającymi trendami: powszechnym starzeniem 

się populacji i szybkim rozprzestrzenianiem się 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

Ponieważ starość często pociąga za sobą słabe 

zdrowie i izolację społeczną, społeczeństwa mogłyby 

wykorzystać postępy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby zwiększyć integrację 

społeczną, zdrowie i aktywne starzenie się. Jednak złożoność i nowatorstwo technologii informacyjno-

komunikacyjnych zagraża wielu osobom starszym wykluczeniem z ich użytkowania. Starszym osobom można 

by zaoferować e-usługi, które poprawiłyby jakość ich życia, gdyby opierały się na designie przyjaznym takim 

osobom. Chociaż integracja cyfrowa jest silnie wspierana w unijnych strategiach badawczych i politycznych i 

wiąże się z pozytywnymi wynikami, takimi jak wysoka jakość życia osób starszych oraz nowe możliwości 

rynkowe dla dostawców systemów ICT, absorpcja technologii wspomagających wśród osób starszych 

postępuje powoli. W tym kontekście telefony komórkowe stanowią okazję do integracji cyfrowej ze względu 

na ich już powszechne stosowanie wśród osób starszych. Dlatego też projekt jest ukierunkowany na badanie 

socjotechnicznych afordancji technologii wspomagających w telefonach komórkowych w celu wspierania 

inkluzywnego i wzmocnionego starzenia się heterogenicznej grupy osób starszych. 

Projekt „Integracja cyfrowa i aktywne starzenie się” łączy ponad dwie dekady uznanych na arenie 

międzynarodowej badań interdyscyplinarnych prowadzonych przez zespół projektowy w obszarach (a) 

informatyki społecznej, (b) metodologii nauk społecznych, w tym metod gromadzenia danych i projektów 

oceny osób starszych, (c) gerontologii, ( d) doświadczenia w dużych międzynarodowych (5. PR, 6. PR, 7. PR, 

COST Actions, LLP, Interreg) empirycznych projektów integracji cyfrowej oraz (e) rozwoju aplikacji 

internetowych dla osób starszych (gry edukacyjne online). 

Data dostępu: 12.12.2021 
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DIGITALNA VKLJUČENOST ZA STAREJŠE  

(Włączenie Cyfrowe Seniorów) 
Źródło:  

Słoweński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  

https://www.utzo.si/en/ 

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☒  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Słoweński Uniwersytet Trzeciego Wieku (Krajowe Stowarzyszenie 

na rzecz Edukacji i Integracji Społecznej)  jest obecnie 

ogólnokrajową siecią 52 uniwersytetów w 52 miejscowościach z 

około 21 000 studentów, ponad 1000 mentorów i 1000 

wolontariuszy.  

Od samego powstania, w 1984 roku, zajmuje się zaspokajaniem potrzeb osób starszych w zakresie informatyki 

i nowych technologii. W 1986 r. mentorzy słoweńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opracowali program 

dla pracowników o niskim poziomie umiejętności czytania i kompletnie początkujących, aby mogli uczyć się 

zarówno języka angielskiego, jak i umiejętności obsługi komputera potrzebnych do programu WordStar. 

Towarzyszył temu film z mimami ilustrujący podstawowe umiejętności obsługi komputera i był przełomem w 

edukacji ICT. W Lublanie jest obecnie ponad 620 uczniów zapisanych na zajęcia komputerowe. Istnieją 

programy zaspokajające potrzeby uczniów na różnych poziomach i rozwijające ogólne umiejętności obsługi 

komputera. 

Data dostępu: 30.09.2021 
 

  

https://www.utzo.si/en/
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Digitalizirana družba in starejši  

(Społeczeństwo cyfrowe a osoby starsze) 
Źródło:  

Festival for the third period of life 

https://f3zo.si/ 

Dostępne języki: słoweński Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne  

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  Training  

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne  

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Od 20 lat toczą się dyskusje i planowanych jest wiele różnych projektów i 

programów (z których wiele nigdy nie zostało zrealizowanych) na temat 

potrzeb wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w 

codziennym życiu osób starszych, a także innych wrażliwych grup. 

Niezwykle szybki rozwój technologii i usług pod dyktando kapitału 

ingeruje we wszystkie sfery naszego życia, przez co nagle stajemy wobec faktu, że opanowanie e-umiejętności 

ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Ale dzisiaj nie mówimy już o społeczeństwie informacyjnym, ale o 

cyfryzacji, która ma zmienić całe społeczeństwo. 

Rozwój technologiczny znacznie zmienił nasz styl życia. Wśród innych kilka rzeczy można zrobić „na odległość”, 

za pomocą różnych urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Wydaje się, że coraz częściej będzie 

to jedyny sposób korzystania z praw i usług dostępu w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego decydenci, 

kompetentne instytucje i społeczeństwo obywatelskie muszą zwracać szczególną uwagę na zapewnienie 

równych szans osobom starszym i słabszym grupom w integracji ze światem cyfrowym. Podczas 

ubiegłorocznego Festiwalu Trzeciego Wieku, który odbył się po raz dwudziesty z rzędu, zostało przygotowane 

specjalne wydarzenie, otwarte dla publiczności, obejmujące profesjonalną dyskusję na temat cyfryzacji osób 

starszych, gdyż jest to bardzo ważna podstawa dla włączenia osób starszych we wszystkie sfery społeczne. 

Coroczny festiwal jest więc sam w sobie ugruntowaną dobrą praktyką w zakresie palących problemów 

społecznych związanych z integracją osób starszych. 

Uczestnicy okrągłego stołu podkreślili następujące metody równej integracji starszych i wrażliwych grup w 

społeczeństwie cyfrowym: 

1. Integracja i włączanie osób starszych i słabszych grup społecznych (systematyczne planowanie i 

wdrażanie środków digitalizacji) wraz z działaniami wspierającymi, takimi jak informacje, doradztwo, 

motywacja, analiza i ocena. 

2. Poprawa współpracy międzysektorowej między dostawcami publicznymi i prywatnymi w zakresie 

zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz realizacji stałych (adaptowanych) programów 

wsparcia osób starszych i grup wrażliwych na jakość życia w społeczeństwie cyfrowym. 

3. Zapewnienie dostępnej infrastruktury internetowej i łączności (możliwość korzystania z urządzenia 

inteligentnego) oraz odpowiednia komunikacja dotycząca sposobu korzystania z tych usług. 

4. Stworzenie mobilnych ośrodków dla osób starszych, które zostaną umieszczone w miejscach 

ogólnodostępnych m.in. sklepy, ośrodki zdrowia, banki, gdzie ktoś może pomóc osobom starszym w 

pierwszych krokach korzystania z usług cyfrowych (np. uzyskanie certyfikatu cyfrowego, pobranie 

https://f3zo.si/
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aplikacji na telefon komórkowy, pomoc użytkownika itp.). 

5. Umożliwienie seniorom jak największej niezależności w walce z transformacją cyfrową, taką jak 

edukacja starszych nauczycieli, aby pomóc osobom starszym w integracji cyfrowej i nabyciu 

umiejętności/kompetencji (pomoc międzypokoleniowa); 

6. Systematyczne zapewnianie i ochrona prawa do odłączania się od urządzeń cyfrowych i ekranów 

nawet w okresie transformacji cyfrowej. To prawo, które jest ściśle związane z prywatnością, jest 

fundamentem demokracji. 

Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na przyjazność dla użytkownika i możliwość dostosowania usług i 

aplikacji cyfrowych do osób starszych. Dla osób starszych każda usługa cyfrowa może być zupełnie nowym 

doświadczeniem, do którego dostawca musi ostrożnie podejść. 

Data dostępu: 01.04.2022 
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EkoSMART – Smart Integrated healthcare and Longterm Care System 

(EkoSMART – Inteligentny zintegrowany system opieki zdrowotnej i opieki 

długoterminowej) 
Źródło:  

Telekom Słowenia 

https://www.telekom.si/zasebni-

uporabniki/ponudba/e-oskrba 

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

EkoSMART (Inteligentny zintegrowany system 

opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej) to 

duży projekt badawczy w Słowenii. Jedna z dziedzin 

badań (inteligentna zintegrowana opieka zdrowotna 

i system opieki długoterminowej) ma na celu 

umożliwienie starszym osobom, osobom z 

chorobami przewlekłymi, demencją lub innymi 

schorzeniami, dłuższe, bardziej aktywne i bezpieczniejsze warunki do samodzielnego życia we własnych 

domach co pozwala tworzyć usługę opieki społecznej opartą na IoT (Internet of Things) i technologiach 

skoncentrowanych na osobie, dostępną 24 godziny na dobę. Technologia obsługująca usługę wykrywa 

potrzebę interwencji, jeśli użytkownik z powodu upadku lub innego trudnego stanu zdrowia nie jest w stanie 

wykonać pilnego połączenia. 

EkoSMART opracowuje podejścia i prototypy, aby zapewnić podstawowe warunki do skutecznej transformacji  

do zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej i opieki domowej. Zapewnia: integrację różnych poziomów 

opieki zdrowotnej, efektywną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy różnymi interesariuszami systemu 

ochrony zdrowia na poziomie krajowym (rejestry krajowe, system księgowy, analiza big data) oraz 

podstawowe warunki rozwoju i trwałości opieki zdrowotnej i społecznej.  

Główne cele to:  

• opracowanie modelu świadczenia zintegrowanej opieki zdrowotnej i stworzenie związanej z nią 

infrastruktury, 

• opracowanie systemowych podstaw dla rozszerzenia modelu świadczenia zintegrowanej opieki 

zdrowotnej,  

• podniesienie jakości życia i bezpieczeństwa pacjentów przewlekle chorych i opieki rozszerzonej,  

• bezpieczne stosowanie leków i zmniejszona liczba skierowań do farmakologów klinicznych. 

Data dostępu: 12.12.2021 
 

  

https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba
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HoCare   

Źródło:  

Interreg Europa, projekt HoCare  

https://projects2014-

2020.interregeurope.eu/hocare/ 

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Innowacyjne rozwiązania dla Home Care poprzez wzmocnienie 

współpracy poczwórnej helisy w regionalnych łańcuchach innowacji. 

Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla wszystkich regionów UE. 

Ale jednocześnie oznacza to również szansę na rozwój i miejsca pracy, 

ponieważ tworzona jest wielka siła do dostarczania innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie opieki domowej.  

Celem projektu HoCare jest zwiększenie dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej 

poprzez wzmocnienie współpracy podmiotów w regionalnym systemie innowacji z wykorzystaniem podejścia 

poczwórnej helisy. Jest to model współpracy innowacyjnej, w którym współdziałają użytkownicy, biznes, 

instytucje naukowi/uczelnie i władze publiczne w celu tworzenia innowacje. Rząd, przemysł, środowisko 

akademickie i obywatele współpracują ze sobą, aby współtworzyć zmiany strukturalne daleko wykraczające 

poza zakres tego, co każda organizacja lub osoba może zrobić samodzielnie. 

Link do filmu – warsztaty tematyczne Słowenia: https://www.youtube.com/watch?v=5B8VKXRMNFI&t=5s  

 
Data dostępu: 14.10.2021 

  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hocare/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hocare/
https://www.youtube.com/watch?v=5B8VKXRMNFI&t=5s
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m-Ageing   

Źródło:  

Uniwersytet Lublana, Wydział 

Nauk Społecznych, Centrum 

Informatyki Społecznej   

https://projects2014-

2020.interregeurope.eu  

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Integracja cyfrowa i aktywne starzenie się: Opracowanie podejścia metodologicznego skoncentrowanego na 

użytkowniku w celu zbadania korzystania z telefonów komórkowych wśród osób starszych. Opracowanie 

modelu zaangażowania użytkowników w badanie potrzeb, użytkowania, użyteczności i korzyści związanych z 

technologiami wspomagającymi zintegrowanymi w telefonach komórkowych. 

PROBLEM 

• Potrzeba jak najdłuższego pozostawania osób starszych w domach; 

• Niezrównoważone ekonomicznie systemy opieki zdrowotnej i społecznej; 

• Obciążeni nieformalni opiekunowie. 

ROZWIĄZANIE 

Model zaangażowania użytkownika, który obejmuje osoby starsze i nieformalnych opiekunów w 3 etapy prac 

B+R: 

• pozyskiwanie potrzeb użytkowników i generowanie pomysłów projektowych; 

• ocena wybranej aplikacji mobilnej w środowisku laboratoryjnym i rzeczywistym oraz generowanie 

pomysłów na przeprojektowanie; oraz 

• ocena pomysłów na przeprojektowanie. 

WPŁYW 

Potencjał dla wyniku potrójnego zwycięstwa: poprawa jakości życia osób starszych i nieformalnych opiekunów, 

zyski finansowe dla sektora zdrowia i opieki społecznej, nowe możliwości rynkowe. 

MOŻLIWOŚĆ ROZPOWSZECHNIENIA 

Projekt został (i będzie) stosowany przez inne firmy i badaczy, a także jako propozycja projektu finansowanego 

ze środków unijnych. 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Słoweńska Narodowa Agencja Badawcza i Simobil. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
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Data dostępu: 14.10.2021 
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PHARAON – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje  

(PHARAON – Zdrowe i Aktywne Starzenie się – program pilotażowy) 
Źródło:  

Narodowy Instytut Zdrowia 

Republiki Słowenii 

https://www.nijz.si/sl/pharaon-

pilotne-raziskave-za-zdravo-in-

aktivno-staranje  

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne (technology)  

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Ogólnym celem projektu PHArA-ON jest zapewnienie wsparcia dla 

starzejącej się populacji Europy poprzez zintegrowanie usług cyfrowych, 

urządzeń i narzędzi z otwartymi platformami, które można łatwo 

wdrożyć, zachowując jednocześnie godność osób starszych oraz 

zwiększając ich niezależność, bezpieczeństwo i możliwości . Projekt będzie wykorzystywał szereg narzędzi 

cyfrowych, w tym połączone urządzenia (np. internet rzeczy, internet przedmiotów), sztuczną inteligencję, 

robotykę, przetwarzanie w chmurze i na brzegu sieci, inteligentne urządzenia do przenoszenia danych, duże 

zbiory danych i inteligentną analitykę, które zostaną zintegrowane w celu zapewnienia spersonalizowanej i 

zoptymalizowanej opieki zdrowotnej. 

Słoweński program pilotażowy ma na celu poprawę samopoczucia poprzez pasywne monitorowanie przy 

użyciu różnych urządzeń czujnikowych, takich jak urządzenia do noszenia, czujniki wbudowane w meble i 

czujniki środowiskowe. 

W fazie wstępnej walidacji wykorzystano szereg technologii PHArA-ON do bezpośredniego monitorowania 

wskaźników fizjologicznych mieszkańców (urządzenia do noszenia, czujniki wbudowane), a także do 

monitorowania ich otoczenia (czujniki środowiskowe, czujniki wbudowane): SmartHabits (ENT), InvisibleCare, 

IoChat, IoTool (Senlab), Amicare (CETEM), MOX wearable (MAIN), Wearables (CORO), Discovery (Ascora). 

Ponadto przetestowano system umożliwiający łatwe przeglądanie zdarzeń, rejestrowanie i organizowanie 

potencjalnego transportu za pomocą znanego systemu, takiego jak telewizor z pilotem, wykorzystujący 

następujące technologie PHArA-ON: IoChat, IoTool, SeniorsPhone, InvisibleCare (Senlab), system Sentab 

(SenTab) . Narzędzia wspierające komunikację są skoncentrowane na łatwym w użyciu, opartym na telewizji 

narzędziu komunikacyjnym (Daisy, SenLab) i interfejsie smartfona zaprojektowanym specjalnie z myślą o 

osobach starszych, z obsługą czatu i innych narzędzi komunikacyjnych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horyzont 2020. 

Data dostępu: 01.03.2022 
 

  

https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
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SPERO – Platforma komunikacji społecznościowej dla seniorów 

Źródło:  

Centrum Rozwoju Serca Słowenii 

https://www.razvoj.si/?lng=en  

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Seniorzy mieszkający w swoich domach są narażeni na ogromne ryzyko 

samotności. Ryzyko jest znacznie większe, gdy szeroko pojęta rodzina nie 

mieszka w tym samym domu. Zazwyczaj są oni związani z lokalnym 

środowiskiem poprzez wizyty w kościele, wizyty u lekarza, sklep 

spożywczy, gazety i telewizję.  

W ramach projektu powstaje innowacyjna platforma komunikacji 

społecznościowej oraz urządzenie użytkownika końcowego przeznaczone dla seniorów, którzy mogą łatwo 

komunikować się z każdym, kto dołączy do platformy. Potrafią czytać wiadomości; mogą być natychmiast 

informowani o lokalnych wydarzeniach, zajęciach sportowych, działalności klubów. Platforma może służyć 

również jako przypomnienie.  

Urządzenie użytkownika końcowego zaprojektowano tak, aby miało tylko pięć przycisków. Jest podłączone do 

telewizora, ponieważ to telewizor jest dla seniora głównym oknem na świat w domu. Wdrażając nowy kanał 

komunikacji z seniorami, a także pozyskując wiele cyfrowych kanałów komunikacji z przyjaciółmi, rodziną, 

społecznością lokalną i organizacjami opiekuńczymi, możemy uporać się z problemem izolacji społecznej 

wywołanym wprowadzeniem komunikacji cyfrowej w społeczeństwie. 

Data dostępu: 12.12.2021 
 

  

https://www.razvoj.si/?lng=en
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THE SILVER CODE  

(Srebrny Kod) 
Źródło:  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Słowenii (projekty) 

https://www.utzo.si/en/projekti/silver-

code/  

Dostępne języki: angielski, 

słoweński 

Kraj pochodzenia: Słowenia, 

inne 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Żyjąc zarówno w szybko rozwijającym się cyfrowym świecie, jak i w 

starzejącym się społeczeństwie, celem projektu Silver Code jest 

uczynienie starszych uczniów aktywnymi graczami i obywatelami, 

wyposażonymi w kompetencje wymagane przez nasz wyjątkowo 

połączony świat. 

Głównym celem projektu Silver Code jest zwiększenie umiejętności cyfrowych starszych uczniów oraz 

oferowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie kodowania. Starsi obywatele UE z 27 krajów UE są 

zarówno grupą docelową, do której docierają działania bezpośrednie (w szkoleniach weźmie udział 30 osób 

uczących się z każdego kraju partnerskiego), jak i bezpośrednimi beneficjentami, do których docierają metody 

uczenia się peer-to-peer i wydarzenia upowszechniające (około 100 osób z każdego kraju partnerskiego). 

Odpowiednia liczba uczestników, wśród osób starszych, będzie posiadała średnie kwalifikacje, będą to 

emerytowani specjaliści i osoby starsze, które są aktywne zawodowo i chcą poszerzyć swoją wiedzę i 

kompetencje.  

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

• Opracowanie kursu szkoleniowego, prowadzonego przez profesjonalnych trenerów (dla teorii i 

ogólnego nadzoru) i młodzież, ewentualnie studentów ICT, eksperta w zakresie kodowania, 

działających jako „tutorzy” (dla sesji praktycznych). 

• Stworzenie społeczności „Silver Coding” w oparciu o narzędzia takie jak platforma, forum, grupy 

społecznościowe. 

Data dostępu: 30.09.2021 
 

  

https://www.utzo.si/en/projekti/silver-code/
https://www.utzo.si/en/projekti/silver-code/
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Age Management  

(Zarządzanie wiekiem) 
Źródło: 

https://www.agemanagement.sk/  

Dostępne języki: słowacki Kraj pochodzenia: Słowacja 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☒  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Zarządzanie wiekiem - głównym celem tej koncepcji jest 

wspieranie kompleksowego podejścia do sytuacji 

demograficznej i zmian demograficznych w miejscu pracy. 

Program Zarządzanie Wiekiem zapewnia wsparcie pracodawcom i pomaga w rozwoju zasobów ludzkich, 

skierowany jest głównie do grupy starszych pracowników, z którą jest zresztą przede wszystkim kojarzony i 

obejmuje sprawiedliwe podejście do starzenia się, zrozumienie indywidualności i różnorodności, a przede 

wszystkim różnorodne działania wspierające umiejętności zawodowe, w tym także cyfrowe. 

W ramach programu zapewniane są kursy online (w erze Covid-19), takie jak na przykład: Mistrz, towarzysz i 

uczeń w erze cyfrowej. Jak starsi pracownicy i pokolenie cyfrowe mogą wymieniać się doświadczeniami? 

Data dostępu: 11.09.2020 
 

  

https://www.agemanagement.sk/
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MemTrain 

Źródło:  

https://memtrain.eu/ 

Dostępne języki: angielski Kraj pochodzenia: Czech 

Republic, Irlandia, Włochy, Polska, 

Słowenia, Hiszpania 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt MemTrain - Trening pamięci dla osób starszych (55+) zakłada łączenie 

ćwiczeń fizycznych i treningu mózgu w celu promowania zdrowego starzenia się.  

Projekt Memtrain jest przeznaczony dla trenerów sportowych, wykładowców, 

pracowników społecznych i innych specjalistów zajmujących się edukacją 

dorosłych, którzy chcą zapewnić profesjonalny kurs szkoleniowy dla osób 

starszych w wieku 55+ w celu poprawy pamięci i zapobiegania pogorszeniu się 

kondycji mózgu. Ma on na celu wyposażenie trenerów w wiedzę naukową i 

ważne informacje ogólne, ale przede wszystkim w przewodnik krok po kroku 

dotyczący prowadzenia kursu sportowego i treningu pamięci. 

Podczas trwania projektu MemTrain siedmiu partnerów z sześciu krajów 

europejskich stworzyło zestaw zajęć, który obejmuje zajęcia fizyczne (dostosowane zajęcia ruchowe, Zumba, 

Nordic Walking i lekkoatletyka) oraz zajęcia z zakresu treningu mózgu (trening mózgu wykorzystujący obie 

półkule mózgu i gry pamięciowe). 

Główne produkty:  

• profesjonalny podręcznik szkoleniowy: https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-

manual_final.pdf  

• towarzyszący kanał wideo na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-

kQEc04XA  

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 11.09.2020 

  

https://memtrain.eu/
https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-manual_final.pdf
https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-manual_final.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-kQEc04XA
https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-kQEc04XA
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Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV)  

(Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Słowacji) 
Źródło:  

https://asutv.sk/  

Dostępne języki: angielski, 

niemiecki, słowacki 

Kraj pochodzenia: Słowacja 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (ASUTV) na Słowacji 

powstało z inicjatywy słowackich uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa 

wyższego na konferencji założycielskiej, która odbyła się na Politechnice 

Koszyckiej w dniu 1 grudnia 1994 roku. Przedstawiciele poszczególnych 

słowackich UTW spotykają się regularnie, wymieniają informacje i konsultują 

sprawy organizacyjne, finansowe i edukacyjno – metodyczne dotyczące UTW. 

Wspólne posiedzenia zawodowe skutkują bogatą działalnością UTW na terenie 

całego kraju. Dziś oprócz Uniwersytetu Komeńskiego oraz Słowackiego 

Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie UTW działa w Nitrze, Martinie, 

Bańskiej Bystrzycy, Zwoleniu, Koszycach, Trenczynie, Trnawie, Żylinie, Liptowskim Mikulaszu, Preszowie, 

Dubnicy nad Wagiem i Rużomberku. 

ASUTV jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA), które ma 

siedzibę na Uniwersytecie w Tuluzie: www.aiu3a.com  

UTW oferują trzyletni program. System studiów w UTW jest dostosowany zarówno do możliwości osób 

starszych, jak i do możliwości ich głównych uczelni. Plan studiów każdego roku przewiduje zwykle 14 

trzygodzinnych wykładów, które są wygłaszane co dwa tygodnie. Na pierwszym roku studenci otrzymują 

podstawowe wykłady z każdej z oferowanych dyscyplin. Drugi i trzeci rok poświęcony jest studiowaniu 

dyscyplin fakultatywnych, a studenci zapisują się na studia kierunków specjalistycznych. 

Data dostępu: 11.09.2020 
 

  

https://asutv.sk/
http://www.aiu3a.com/
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Inclusive Senior Education through Virtual U3A  

(Edukacja włączająca seniorów poprzez wirtualny Uniwersytet Trzeciego 

Wieku) 
Źródło: 

https://projekty.osu.cz/isev/ 

 

Dostępne języki: angielski, inne Kraj pochodzenia: Czech 

Republic, Portugalia, Włochy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Celem projektu jest stworzenie systemu edukacji 

włączającej seniorów z wykorzystaniem technologii 

informatycznych oraz aktywne zaangażowanie seniorów 

w tworzenie treści poszczególnych kursów, oraz w  ich 

realizację. Kolejnym celem projektu jest systematyczne angażowanie młodzieży w edukację seniorów.  

Projekt opiera na czterech filarach: 

• Włączenie społeczne – eliminowanie barier 

• Wykorzystanie TIK 

• Aktywny udział seniorów 

• Zaangażowanie młodzieży w edukację senioralną 

Rezultaty: 

• Trzy analizy opracowane według wspólnych wytycznych na podstawie wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród seniorów  

• Porównawcze studium przypadku 

• Metodologia edukacji włączającej seniorów (bez barier) oparta na inteligentnym wykorzystaniu TIK, 

uczeniu kooperacyjnym, uczeniu społecznym, integrowaniu młodzieży i zwiększaniu pewności siebie 

seniorów. 

• Nowa wirtualna klasa jako wynik wdrożenia zaprojektowanej metodologii (przynajmniej w organizacji 

wnioskodawcy). Wirtualna klasa została wdrożona na platformie Moodle. Mimo faktu, że środowisko 

to jest w języku angielskim, poszczególne kursy są tworzone i prowadzone w językach narodowych. 

• Kursy: "seniorzy dla seniorów". 

Platforma i kursy są dostępne pod linkiem: https://isev.osu.cz/  

W projekcie uczestniczyły 4 instytucje z Czech, Portugalii i Włoch. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. 

Data dostępu: 11.09.2020 

https://projekty.osu.cz/isev/
https://isev.osu.cz/
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SeLiD - Senior’s Learning in the Digital Society  

(SeLiD - Edukacja seniorów w Społeczeństwie Cyfrowym) 
Źródło:  

https://selid.efos-europa.eu/  

Dostępne języki: angielski, 

niemiecki, hiszpański 

Kraj pochodzenia: Słowacja, inne 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt Edukacja Seniorów w Społeczeństwie Cyfrowym (SeLiD) został 

zatwierdzony jako Partnerstwo Strategiczne Erasmus+ na okres od 1 września 

2019 do 31 sierpnia 2021. Projekt jest realizowany przez 8 partnerów z 

europejskich uczelni. Koordynatorem jest Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. 

Główne cele to otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej, 

koncentrujące się na poprawie i poszerzeniu możliwości uczenia się w zakresie technologii cyfrowych i TIK, 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych osób dorosłych o niskich kompetencjach lub niskich kwalifikacjach. 

Projekt SeLiD skupia się na starszych słuchaczach i ogólnie osobach starszych, aby poprawić i rozwinąć ich 

umiejętności cyfrowe i wiedzę. Grupa ta potrzebuje specjalnego kształcenia i szkolenia w wielu dziedzinach, 

aby móc bardziej elastycznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ich codziennym życiu 

oraz aby aktywnie działać jako obywatele. Wielu z nich obawia się cyfrowej komunikacji z agencjami 

rządowymi, sprzętu cyfrowego i technicznego w domu, nowych programów TIK i pracy w internecie ze 

względu na cyberzagrożenia. Aby uczynić te osoby bardziej elastycznymi w codziennym życiu i w 

społeczeństwie cyfrowym, potrzebne są im nowe doświadczenia i nowe umiejętności techniczne. 

Projekt SeLiD koncentruje się na nauce i szkoleniu podstawowych umiejętności TIK oraz kluczowych 

kompetencji cyfrowych osób starszych. Metody, które zostaną zastosowane, to: nauczanie klasyczne, grupowe 

uczenie się i szkolenie, uczenie się z rówieśnikami, praca z podręcznikami, wycieczki do sklepów z elektroniką, 

zbiór dobrych praktyk rozwijania alfabetyzacji cyfrowej i umiejętności osób starszych. 

W projekt szczególnie zaangażowane są dwie główne grupy osób starszych: starsi studenci, którzy będą 

odgrywać rolę doradców, oraz osoby starsze, które prawie nie korzystały z TIK i CT przed projektem i 

potrzebują zachęty i szkolenia.  

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 04.12.2020 
 

  

https://selid.efos-europa.eu/
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EFOS (European Federation of Older Students in Universities) 

(Europejska Federacja Starszych Studiujących) 
Źródło:  

https://www.efos-europa.eu/  

Dostępne języki: angielski, 

niemiecki 

Kraj pochodzenia: Włochy 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

EFOS (Europejska Federacja Starszych Studiujących) została założona w 1990 

roku w Bressanone (Włochy) przez Leopolda Auingera z Innsbrucka (Austria) z 

siedzibą w Brukseli i Biurem Generalnym w Austrii. Celem EFOS jest ochrona 

interesów starszych studentów na uniwersytetach w Europie. Od momentu 

powstania EFOS, dwa razy w roku odbywają się międzynarodowe spotkania w 

różnych krajach europejskich. EFOS współpracuje z ONZ w Wiedniu 

(przedstawiciel EFOS jest członkiem „Komitetu ds. Starzenia się”) oraz z AIUTA 

(Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku). 

Cele EFOS: 

• Promowanie edukacji na wysokim poziomie osób starszych wraz z 

młodszymi studentami lub w specjalnych akademiach/uniwersytetach dla osób starszych 

• Wspieranie wspólnych projektów dla starszych uczniów w całej Europie 

• Wspieranie i zabezpieczanie dostępu osób starszych, w tym tych bez formalnych kwalifikacji, do 

edukacji na najwyższym poziomie 

• Reprezentowanie interesów edukacji akademickiej osób starszych w polityce i społeczeństwie 

• Wspieranie autonomicznych organizacji narodowych o podobnych celach 

• Identyfikacja możliwości wykorzystania umiejętności i wiedzy starszych uczniów dla korzyści dla nauki 

i społeczeństwa 

• Współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami wspierającymi kształcenie ustawiczne (LLL). 

Członkowie: Instytucje i indywidualni studenci seniorzy w następujących krajach: Austria, Czechy, Francja, 

Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Holandia, Polska, Słowacja, Hiszpania i Szwecja, Szwajcaria. Obecnie (2020) 

EFOS ma 19 członków instytucjonalnych i 19 indywidualnych. 

Data dostępu: 04.12.2020 
 

  

https://www.efos-europa.eu/
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SILVER 

Źródło:  

https://silver-skills.eu/  

Dostępne języki: holenderski, 

angielski, francuski, węgierski, 

słowacki 

Kraj pochodzenia: Słowacja, inne 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Głównym celem projektu SILVER jest stworzenie i wdrożenie szkoleń na odległość, które pomogłoby podnieść 

umiejętności i szanse zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. Misją projektu jest wspieranie dialogu ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami (pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi, doradcami zawodowymi), 

identyfikowanie ograniczeń seniorów w dostępie do kwalifikacji i zatrudnienia oraz poszerzanie koncepcji 

uczenia się przez całe życie i „srebrnej gospodarki” (senioralnej) w firmach i organizacjach szkoleniowych. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób 50+ poprzez stworzenie i 

wdrożenie innowacyjnych szkoleń. Aby stworzyć szkolenia, które będą odpowiadały wymaganiom tej grupy 

docelowej, przeprowadzono badania i omówiono je z odpowiednimi interesariuszami i seniorami. 

Szkolenia powinny pomóc osobom powyżej 50 roku życia nabrać pewności siebie podczas poszukiwania pracy 

lub próby (re)integracji na rynku pracy. 

Głównym rezultatem jest program szkoleniowy typu blended learning.  

Program szkolenia SILVER obejmuje 8 modułów:  

1. Luka pokoleniowa. Przedstawia różne pokolenia (X, Y, Z) w miejscu pracy: jak pracują i jakie są ich 

oczekiwania. Ten moduł wyjaśnia, jak radzić sobie z nowymi pokoleniami; wykorzystywać 

różnorodność; oraz poprawić zarządzanie i przywództwo młodymi pokoleniami. 

2. Umiejętności biznesowe. Ten moduł przedstawia kroki do założenia firmy, w tym aspekty praktyczne 

(część ekonomiczna i prawna), ale także jak rozwijać pomysł, budować markę, jak mówić o Twojej 

firmie itp. Ten moduł pomaga seniorom odkryć, jak to jest być przedsiębiorcą.  

3. Uczenie się przez całe życie. Ten moduł wprowadza pojęcie i znaczenie uczenia się przez całe życie; 

różne rodzaje uczenia się; oraz udziela informacji o tym, jak określić potrzeby szkoleniowe; jak wybrać 

odpowiedni ośrodek szkoleniowy i jak sfinansować szkolenie.  

4. Networking. Ten moduł dostarcza przydatnych informacji o tym, jak w praktyczny sposób budować 

długotrwałe relacje i dobrą reputację. Prezentuje porady w zakresie networkingu bezpośredniego, ale 

także w świecie cyfrowym (LinkedIn).  

5. Strategia pracy. Ten moduł zestawia wszystkie etapy strategii poszukiwania pracy; szczegółowe 

porady dotyczące różnych narzędzi do przygotowania: CV, listu motywacyjnego, rozmowy 

kwalifikacyjnej czy osobistej prezentacji.  

6. Rozwój osobisty. Przedstawia dwa podstawowe aspekty: jak zachować właściwą równowagę między 

życiem zawodowym a osobistym; i jak zdrowo się starzeć.  

https://silver-skills.eu/
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7. Rozwój zawodowy. Moduł ten wprowadza trzy umiejętności zawodowe, które wymieniane są jako 

podstawowe dla seniorów: kompetencje cyfrowe, komunikacyjne i rozwiązywania problemów.  

8. Informacje ogólne. Ta część zawiera wszystkie przydatne linki dotyczące wspomnianych tematów. 

Każdy moduł zawiera następujące elementy: filmy, pliki tekstowe, ćwiczenia, linki.  

Platforma e-learningowa: https://moodle.silver-skills.eu/login/index.php  

Rezultaty  zostały opracowane przez partnerów z 4 różnych krajów: Francji, Węgier, Holandii, Słowacji. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 04.12.2020 
 

  

https://moodle.silver-skills.eu/login/index.php
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SENIORS GO DIGITAL  

(Seniorzy przechodzą na technologię cyfrową) 
Źródło: 

https://seniorsgodigital.eu  

 

Dostępne języki: angielski, grecki, 

szwedzki, bułgarski,  włoski 

Kraj pochodzenia: Bułgaria, Cypr, 

Grecja, Włochy, Szwecja 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☒  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Nowe możliwości dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w celu zdobycia podstawowych umiejętności 

oraz w odpowiedzi na ostatnie ruchy migracyjne w UE i ich wpływ na włączenie społeczne, dostęp i 

uczestnictwo, projekt SENIORS GO DIGITAL jest pionierem w projektowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i 

ewaluacji ZESTAWU NARZĘDZI, który będzie wspierał organizacje i władze w projektowaniu, rozwijaniu i 

monitorowaniu ich własnych STRATEGI WŁĄCZENIA opartych na ich potrzebach. 

Cele projektu: 

1. oferowanie defaworyzowanym seniorom możliwości 

nabycia, przekwalifikowania lub podniesienia 

umiejętności cyfrowych, aby mogli stać się aktywnymi 

obywatelami i społecznie włączonymi w cyfrowy świat. 

2. opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluacja 

ZESTAWU NARZĘDZI, który pozwoli na przekwalifikowanie lub podniesienie kompetencji cyfrowych 

seniorów w celu zagwarantowania ich aktywności, obecności społecznej, e-zarządzania, e-dostępu, e-

uczestnictwa i rozwoju osobistego; 

3. pilotażowe przetestowanie w krajach partnerskich "CENTRUM WSPARCIA ONE STOP", zarówno 

internetowego, jak i stacjonarnego, które będzie oferować różne innowacyjne, ukierunkowane i 

wysokiej jakości możliwości uczenia się przez całe życie w celu nabycia umiejętności i kompetencji 

cyfrowych; 

4. wspieranie systemowo aktywnego starzenia się, dostępu, włączenia społecznego, uczestnictwa i 

rozwoju osobistego poprzez wykorzystanie cyfrowego ekosystemu uczenia się, a także poprzez e-

usługi, e-zarządzanie, e-uczestnictwo i e-komunikację zapewnione w każdym kraju partnerskim 

5. podniesienie możliwości uczenia się przez całe życie zapewnianych przez organizacje dla dorosłych, a 

także udoskonalenie materiałów dydaktycznych i zasobów wykorzystywanych w celu zaspokojenia 

potrzeb seniorów. 

Grupa docelowa: 

1. bezpośrednia: dorośli 60+ (seniorzy) na emeryturze, bezrobotni, zmarginalizowani, z obszarów 

wiejskich, z niewielkimi możliwościami, o niskich kwalifikacjach itp.; 

2. pośrednia: edukatorzy osób dorosłych i organizacje działające w dziedzinie edukacji dorosłych, takie 

jak organizacje pozarządowe, centra szkolenia i kształcenia  itp. 

https://seniorsgodigital.eu/
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Rezultaty: 

1. Raporty: raporty z badań (z Włoch, Szwecji, Bułgarii, Cypru i Grecji) opracowane w celu 

zidentyfikowania profili i potrzeb seniorów w odniesieniu do obecnej sytuacji w każdym kraju oraz 

jeden raport porównawczy zawierający główne ustalenia w celu określenia oferty, luk i wyzwań 

związanych z kształceniem osób dorosłych na potrzeby aktywnego starzenia się w świecie cyfrowym. 

2. Materiały dydaktyczne i edukacyjne: raport, w którym przedstawiono zasady i wytyczne dotyczące 

projektowania przewodników, materiałów e-learningowych w odniesieniu do potrzeb seniorów oraz 

programu nauczania. Program nauczania składa się z 5 modułów: 

• podstawy obsługi komputera i rozwiązywanie problemów,  

• komunikację i współpracę,  

• bezpieczeństwo,  

• tworzenie treści cyfrowych,  

• znajomość informacji i danych. 

które zostały przetłumaczone na każdy z języków partnerskich, a do e-usług w każdym z krajów 

partnerskich dołączono przewodnik. Kurs szkoleniowy został napisany wraz z listami kontrolnymi dla 

twórcy kursu i edukatora dotyczącymi opracowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych. 

3. Platforma e-learningowa i ekosystem dla procesu oceny i walidacji: 

http://seniorsgodigital.iit.demokritos.gr/  

4. ZESTAW NARZĘDZI do opracowywania, wdrażania i monitorowania innowacyjnych strategii 

oferowania i wspierania programów podnoszenia kwalifikacji. 

W skład Partnerstwa projektu wchodzą organizacje z Bułgarii, Cypru, Grecji, Włoch i Szwecji, 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Data dostępu: 04.12.2020 

 

  

http://seniorsgodigital.iit.demokritos.gr/
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COLABOR ACTIVE 

Źródło:  

https://colabor-active.eu/   

Dostępne języki: angielski, 

niemiecki, francuski, grecki, 

hiszpański 

Kraj pochodzenia: Austria, 

Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Głównym celem projektu „COLABOR-ACTIVE: Opracowanie programu 

szkoleniowego na rzecz wzmocnienia aktywnego starzenia się poprzez 

gospodarkę współdzielenia nienastawioną na zysk” (COLABOR-ACTIVE: 

Development of a training program for enhancing Active Ageing through Not-

For-Profit Sharing Economy) jest podniesienie kompetencji (postaw, 

umiejętności, wiedzy) osób starszych i ich społeczności oraz zwiększenie 

aktywności osób starszych poprzez gospodarkę nienastawioną na zysk dzięki 

innowacyjnemu programowi szkoleniowemu. 

Grupa docelowa:  organizacje działające na rzecz osób starszych; organizacje zajmujące się innowacjami 

społecznymi; organizacje zajmujące się ekonomią współdzielenia; organizacje zajmujące się platformami TIK w 

ramach ekonomii współdzielenia; badacze; pracownicy naukowi; decydenci itp. 

Cele szczegółowe: 

• Podniesienie świadomości i zmotywowanie całej zbiorowości skupionej wokół osób starszych o ich 

możliwościach i potencjale uczestniczenia we wspólnocie i dostarczania wartości dodanej. 

• Przekazanie wiedzy i wytycznych osobom starszym na temat modeli współpracy i wspierających je 

platform TIK. 

• Przekazanie wiedzy i wytycznych dla społeczności na temat tego, jak zaangażować osoby starsze w 

takie modele współpracy. 

• Rozwijanie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych w celu wykorzystania platform TIK 

wspierających gospodarkę współdzielenia nienastawioną na zysk. 

Rezultaty projektu to:  

• Przewodnik Metodologiczny opracowany z bezpośrednim udziałem użytkowników końcowych. 

• Materiały szkoleniowe do tworzenia i doskonalenia kompetencji krytycznych. 

• Zaprojektowane empiryczne działania szkoleniowe w celu wzmocnienia praktycznego i empirycznego 

szkolenia. 

• Rozwój Platformy e-Szkolenia. https://platform.colabor-active.eu/ 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

https://colabor-active.eu/
https://platform.colabor-active.eu/
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Data dostępu: 04.12.2020 
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IT kurz pre seniorov  

(Kurs IT dla seniorów) 
Źródło: 

https://angazovanaskola.sk/ocenene-

projekty/it-kurz-pre-seniorov    

Dostępne języki: słowacki Kraj pochodzenia: Słowacja 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Kurs informatyczny dla seniorów koncentrował się na rozwoju 

umiejętności informatycznych seniorów, dzięki którym mogli 

doskonalić swoje umiejętności pracy z komputerem, tabletem lub 

smartfonem, zapoznać się z nowoczesnymi technologiami i wykorzystać je do poprawy jakości swojego życia. 

Główną motywacją do stworzenia takiej aktywności była pośrednia prośba społeczności, a także I Prywatnego 

Gimnazjum w Bratysławie. Gimnazjum od dawna stara się otworzyć społeczność szkolną na szersze 

środowisko, aby uczniowie i studenci mogli spotkać zwykłych ludzi i doświadczyć innego środowiska niż w 

domu lub szkole. W ten sposób szkoła tworzy i poszukuje sytuacji i kontaktów, w których uczniowie opuszczają 

swoją strefę komfortu i spotykają się z osobami pokrzywdzonymi i żyjącymi w innych niż oni warunkach. 

I Prywatne Gimnazjum w Bratysławie otrzymało tytuł Szkoły Zaangażowanej za projekt „Kurs informatyczny dla 

seniorów” jako finalista pierwszej krajowej nagrody w 2020 roku. 

Wielokrotnie nagradzana działalność szkoły skupiała się na pomocy seniorom w dzielnicy Bratysława - Ružinov. 

Szkoła odpowiedziała również na artykuł w miesięczniku Ružinovské echo dzielnicy miejskiej, w którym 

opisano duże zainteresowanie emerytów Urzędu Gminy Ružinov edukacją informatyczną. We współpracy z 

władzami lokalnymi szkoła zidentyfikowała grupę seniorów i zwróciła się do nich z ofertą kursu 

ukierunkowanego na rozwój umiejętności informatycznych. Każdy senior miał jednego ucznia, który był 

jednocześnie jego osobistym asystentem. 

Data dostępu: 04.12.2020 
 

  

https://angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/it-kurz-pre-seniorov
https://angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/it-kurz-pre-seniorov
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Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov  

(Poprawa umiejętności cyfrowych seniorów) 
Źródło: 

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-

agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-

pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-

vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-

tabletom/index.html    

Dostępne języki: słowacki Kraj pochodzenia: 

Słowacja 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ aspekty 

kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☒  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒  specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐wolontariusze i 

opiekunowie 

 

Opis: 

Poprzez projekt „Poprawa umiejętności cyfrowych seniorów” 

MIRRI SR pomoże seniorom poruszać się po nowych 

technologiach, nauczyć się z nich korzystać czy doskonalić 

umiejętności informatyczne. Projekt, na który przeznaczono 69,4 

mln EUR, obejmuje nie tylko szkolenia stacjonarne i e-learningowe, ale także zapewnienie łączności danych 

oraz dystrybucję tabletów dla seniorów lub innych urządzeń (takich jak laptopy i smartfony) do przeszkolonych 

seniorów, którzy przyłączą się do projektu i wyrażą zainteresowanie wsparciem technicznym. 

Poprawa umiejętności cyfrowych seniorów jest częścią planu Naprawy i Elastyczności Republiki Słowackiej, dla 

którego MIRRI SR przygotował komponent Cyfrowa Słowacja, aby wspierać cyberbezpieczeństwo, gospodarkę 

cyfrową, administrację elektroniczną i umiejętności cyfrowe. 

Projekt jest obecnie w fazie przygotowawczej. Ministerstwo prowadzi rozmowy z uniwersytetami trzeciego 

wieku, szkołami podstawowymi i średnimi, gminami, a także stowarzyszeniami obywatelskimi pracującymi z 

seniorami. Ministerstwo Informatyzacji planuje uruchomić pierwszy etap szkoleń cyfrowych dla seniorów 

wiosną 2022 roku. Kilka tysięcy seniorów mogłoby zostać przeszkolonych już w przyszłym roku. 

Grupą docelową tego projektu są obywatele należący do grup defaworyzowanych: 

• Pracownicy administracji publicznej powyżej 55 roku życia (stworzone środowisko umożliwi 

testowanie online i doskonalenie umiejętności cyfrowych pracowników administracji publicznej 

spełniające definicję grup ludności w niekorzystnej sytuacji i jednocześnie zweryfikuje możliwość 

późniejszego wykorzystania również w procesie selekcji oraz wsparcie aktualizacji umiejętności 

cyfrowych w trakcie trwania stosunku służbowego, publicznej umowy o pracę), 

• Renciści i emeryci, którzy nie należą do kategorii seniorów (poniżej 65 roku życia, z inwalidztwem lub 

emeryturą), 

• Seniorzy (populacja w wieku poprodukcyjnym tj. powyżej 65 roku życia), 

• Osoby niepełnosprawne. 

Data dostępu: 04.11.2021 

  

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
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Digitálna koalícia  

(Koalicja Cyfrowa) 
Źródło: 

https://digitalnakoalicia.sk/  

Dostępne języki: angielski, słowacki Kraj pochodzenia: Słowacja 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Koalicja Cyfrowa (Slovak National Coalition for Digital Skills and 

Jobs) opiera się na oryginalnym pomyśle Komisji Europejskiej, 

przedstawionym po raz pierwszy światu w 2013 roku jako Wielka 

Koalicja na rzecz Pracy Cyfrowej. Na Słowacji inicjatywę tę podjęło 

Słowackie Stowarzyszenie IT wraz z Ministerstwem Inwestycji, 

Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, a 27 września 2017 r. narodziła się inicjatywa 

Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności i Pracy Cyfrowej – Koalicja Cyfrowa. 

Jej celem jest mobilizacja szerokiego spektrum organizacji i instytucji publicznych, prywatnych, akademickich i 

społeczeństwa obywatelskiego na Słowacji w celu poprawy umiejętności cyfrowych obywateli, specjalistów IT, 

wszystkich pracowników i edukacji.  

Członkowie Koalicji Cyfrowej dołączają dobrowolnie i bezpłatnie, z własnymi zobowiązaniami do zarządzania 

cyfrową transformacją społeczeństwa. Jednocześnie każdy członek zobowiązuje się do wniesienia wkładu w 

promocję tematu transformacji cyfrowej na swoim obszarze działania, w ramach swoich możliwości oraz do 

pomocy w opracowaniu badania wpływu i przygotowania do transformacji cyfrowej. Obecnie Koalicja Cyfrowa 

liczy 83 członków, którzy łącznie zadeklarowali 232 zobowiązania. 

Data dostępu: 04.11.2021 
 

  

https://digitalnakoalicia.sk/


 

 
-82- 

Dlhujeme im to  

(Jesteśmy im to winni) 
Źródło: 

https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/   

Dostępne języki: słowacki Kraj pochodzenia: Słowacja 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☐  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne: corruption 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / 

aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒  specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i 

opiekunowie 

 

Opis: 

Z badania przeprowadzonego w 2018 roku wynika, że 1 na 6 

emerytów zdarzyło się wręczyć łapówkę w odniesieniu do usług 

publicznych (zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej). Seniorzy 

częściej ulegają też dezinformacji. 

Transparency International Słowacja rozpoczęła zatem projekt mający na celu podniesienie ich świadomości o 

nazwie „Jesteśmy im to winni”. Seniorzy są przerażeni manipulacjami i korupcją, jednak tylko jedna czwarta z 

nich zdecydowałaby się na zgłoszenie takich procederów. Ich podatność wiąże się z niższą świadomością, a 

także z brakiem umiejętności odróżniania faktów od manipulacji/dezinformacji. Dlatego też organizacja 

Transparency International przygotowała dwuletni projekt, w ramach którego wspierała edukację seniorów w 

formie szkoleń (na terenie całej Słowacji, aby wykształcić co najmniej 1500 seniorów), aby lepiej chronić ich 

przed korupcją lub manipulacją. 

Opracowano również: 

• akademię przejrzystości (skoncentrowaną na samorządach lokalnych, wydatkach publicznych, 

sprawiedliwości i prawie informacyjnym, edukacji, urzędach i etyce, zdrowiu i krytycznym myśleniu 

poprzez quizy, przewodniki, praktyczne porady i odpowiedzi oraz historie – podcasty); 

• rankingi i portale (Ranking szpitali, Otwarte Samorządy, Spółki publiczne, Otwarte sądy, Otwarta 

prokuratura, Mapa powiązań rodzinnych w sądownictwie, Otwarte kontrakty rządowe, Dotacje Covid-

19); 

• publikacje i książkę „Siła korupcji”. 

Data dostępu: 04.11.2021 
 

  

https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/
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Digitaler Engel  

(Cyfrowy Anioł) 
Źródło: 

https://www.digitaler-engel.org  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Projekt „Cyfrowy Anioł” wspiera osoby starsze w korzystaniu z 

usług cyfrowych – w życiu codziennym, indywidualnie i lokalnie. 

Rezerwacja wycieczek online, utrzymywanie kontaktu z wnukami 

online lub przekształcenie własnego domu w inteligentny dom: 

zespół doradztwa mobilnego oferuje pomoc w przypadku 

konkretnych pytań dotyczących cyfryzacji. Osoby starsze uczą się w sposób praktyczny, indywidualny i na 

miejscu, jak można wzbogacić i uprościć codzienne czynności i nawyki dzięki aplikacjom cyfrowym. W tym celu 

zespół projektowy podróżuje po wiejskich regionach Niemiec furgonetką informacyjną. 

Ponadto, w Internecie udostępniane są broszury, filmy, instrukcje i wskazówki, które zawierają dalsze 

informacje o cyfrowym świecie. Materiał jest dostępny tutaj: https://www.digitaler-engel.org/materialien  

DLA STARSZYCH OBYWATELI – ZESPÓŁ POMOCY DIGITALER ENGEL 

Zespół projektu udaje się wszędzie tam, gdzie starsi ludzie chodzą na co dzień: od targu po spotkania 

seniorów. W rozmowach indywidualnych prezentowane są oferty cyfrowe, udzielane są odpowiedzi na 

konkretne pytania i redukowane obawy. 

DLA MEDIATORÓW WIEDZY – KSZTAŁTOWANIE CYFROWEGO UCZESTNICTWA NA ZRÓWNOWAŻONEJ 

PODSTAWIE 

Zespół projektowy pokazuje możliwości wzbogacenia i ułatwienia codziennego życia dzięki usługom cyfrowym. 

Dzięki cyfryzacji łatwiej pokonać codzienne wyzwania. Mediatorzy wiedzy są chętnie wspierani w ich lokalnej 

pracy dzięki dostosowanym ofertom na miejscu. 

DLA DOSTAWCÓW REGIONALNYCH – PRZEWODNIK PO OFERTACH CYFROWYCH 

Projekt wspiera transfer umiejętności cyfrowych poprzez tworzenie sieci lokalnych podmiotów. Wspólnie z 

partnerami z regionu projekt ułatwia rozpowszechnianie istniejących już ofert dla osób starszych. 

Data dostępu: 12.05.2022 

  

https://www.digitaler-engel.org/
https://www.digitaler-engel.org/materialien
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Digital Kompass  

(Cyfrowy Kompas) 
Źródło: 

https://www.digital-kompass.de  

Dostępne języki: niemiecki  Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Cyfrowy Kompas zapewnia osobom starszym bezpłatne usługi w 

Internecie i wsparcie w innych tematach. W 100 lokalizacjach na 

terenie Niemiec przewodnicy internetowi wspierają osoby starsze 

w samodzielnym wypróbowaniu ofert cyfrowych.  

Cyfrowy Kompas to miejsce spotkań do osobistej wymiany, szkoleń na miejscu i online oraz pozyskiwania 

materiałów. 

Co kwartał nowy temat jest wyróżniany i prezentowany zarówno na stronie internetowej, jak i w biuletynach. 

Dostarczane są materiały na dziesięć wybranych tematów. Obecnie dostępnych jest ponad 250 artykułów – na 

przykład "opcje szyfrowania cyfrowego", "przelew online", "mobilność" lub "uczestnictwo cyfrowe". Ponadto 

dostępne są dalsze materiały informacyjne, arkusze ćwiczeń i szkolenia. 

Data dostępu: 12.05.2022 

  

https://www.digital-kompass.de/
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Deutscher Seniorentag  

(Niemiecki Dzień Seniora) 
Źródło: 

https://www.deutscher-

seniorentag.de  

Dostępne języki: niemiecki, 

angielski 

Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☐  internet 

☒  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☒  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Niemiecki Dzień Seniora to najważniejsza ogólnokrajowa impreza na 

temat starzenia się w Niemczech. Dzięki zróżnicowanemu programowi 

wydarzeń i targów oferuje osobom starszym i ich bliskim informacje i 

sugestie dotyczące dobrego życia na starość. Politycy, stowarzyszenia i 

społeczeństwo dyskutują o aktualnych problemach pracy i polityki 

senioralnej. Niemiecki Dzień Seniora odbywa się na przemian pod 

patronatem Urzędu Kanclerza Federalnego lub Prezydenta Federalnego 

Niemiec. 

Niemiecki Dzień Seniora odbywa się co trzy lata, kolejny odbędzie się w 2024 roku. Na powierzchni 

wystawienniczej swoje oferty dla osób starszych prezentują liczne organizacje, firmy prezentują produkty i 

usługi dla grup docelowych 50+. 

Niemiecki Dzień Seniora zaprasza przedstawicieli wszystkich pokoleń w celu: 

• zdobywania informacji na tematy związane ze starzeniem się i osobami starszymi, 

• wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, 

• omówienia bieżących problemów w polityce dotyczącej starzenia się, 

• spróbowania nowości na wystawie i podczas wielu wydarzeń, 

• spotkania na żywo celebrytów ze sfery społecznej i politycznej. 

Data dostępu: 12.05.2022 

  

https://www.deutscher-seniorentag.de/
https://www.deutscher-seniorentag.de/
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DigitalPakt Alter  

(Cyfrowy Pakt na rzecz Osób Starszych) 
Źródło: 

https://www.digitalpakt-alter.de  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☐  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Cyfrowy Pakt na rzecz Osób Starszych to inicjatywa mająca na 

celu wzmocnienie udziału społecznego i zaangażowania osób 

starszych w zdigitalizowanym świecie.  

Cyfrowy Pakt na rzecz Osób Starszych został zaplanowany jako 

długofalowa inicjatywa. Wraz z organizacjami partnerskimi ze 

wszystkich obszarów społeczeństwa, szeroki zakres środków 

wzmacniających uczestnictwo cyfrowe ma być rozwijany we współpracy międzysektorowej. Inicjatywa skupia 

się na samostanowieniu i niezależnym życiu w starszym wieku i obejmuje obszary działania opisane w Ósmym 

Raporcie na temat Starzenia się jako środowiska życia: mieszkalnictwo, mobilność, uczestnictwo w życiu 

społecznym, zdrowie i opieka, a także sąsiedztwo.  

W ramach Paktu Cyfrowego na rzecz Osób Starszych uruchomiono program finansowania tworzenia i 

rozbudowy cyfrowych miejsc doświadczeń. O dofinansowanie mogą ubiegać się takie podmioty, jak 

„internetowe inicjatywy seniorów”, które zapewniają osobom starszym niskoprogowe możliwości uczenia się i 

praktykowania (w formie „miejsca doświadczeń cyfrowych”). Są ważnym i użytecznym dodatkiem do innych 

form edukacji cyfrowej, ale potrzebują lokalnych sieci i wsparcia finansowego, aby były trwałe. 

Inicjatywa oferuje również posortowaną regionalnie bazę danych 150 instytucji w Niemczech, które oferują 

usługi cyfrowe, sieci lub pomoc i szkolenia dla seniorów.  

https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte-1 

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.digitalpakt-alter.de/
https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte-1
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Goldener Internetpreis – Digital aktiv im Alter  

(Złota Nagroda Internetowa – Aktywni Cyfrowo Seniorzy) 
Źródło: 

https://www.goldener-

internetpreis.de  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Pokolenia powyżej 60. roku życia, a zwłaszcza te powyżej 70. roku 

życia, nadal bardzo mało korzystają z Internetu w porównaniu z 

młodszą populacją. Jednak szczególnie starsze pokolenia mogą na 

tym skorzystać. Dlatego od 2012 roku „Goldener Internetpreis” 

honoruje osoby, inicjatywy, a od 2017 roku także samorządy, 

które wspierają osoby starsze w bezpiecznym wchodzeniu i korzystaniu ze świata online. Ostatnim razem 

wpłynęło prawie 100 zgłoszeń z całego kraju. 

Placówki mogą ubiegać się o nagrodę w następujących kategoriach: 

• Kategoria 1: Uczestnictwo cyfrowe – wspieranie ludzi w czasach COVID-19 

• Kategoria 2: Internet dla wszystkich – różnorodność grup docelowych! 

• Kategoria 3: Udział społeczności – różnorodność cyfrowych sposobów! 

• Nagroda Specjalna: Szacunek – aktywny na rzecz sprawiedliwego traktowania w sieci! 

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.goldener-internetpreis.de/
https://www.goldener-internetpreis.de/
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DigitaleSenior:innen  

(Cyfrowi Seniorzy) 
Źródło: 

https://www.digitaleseniorinnen.at/  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Austria 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

DigitaleSenior:innen (Cyfrowi Seniorzy) to punkt usługowy w 

zakresie edukacji cyfrowej dla seniorów w Austrii. Jego celem jest 

zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do możliwości cyfryzacji. 

Czyniąc to, instytucja edukacyjna oferuje wsparcie poprzez porady ekspertów w dziedzinie edukacji dorosłych, 

pedagogiki mediów, technologii informacyjnej i rozwoju organizacyjnego. 

Oferta digitaleSenior:innen skierowana jest zarówno do instytucji edukacyjnych, jak i trenerów. Inicjatorzy 

zapewniają wsparcie w planowaniu i realizacji programów edukacyjnych dla osób starszych. Jako osoby 

kontaktowe do nauczania i uczenia się przyjaznego seniorom pomagają w opracowaniu i wizualizacji 

projektów. 

Punkt udziela bezpłatnych porad w zakresie opracowywania, planowania i wdrażania ofert w kontekście 

cyfrowej edukacji seniorów. Przykładowe zagadnienia, na które można uzyskać porady mogą wyglądać 

następująco: 

• Jak mogę jeszcze lepiej dotrzeć do mojej grupy docelowej? 

• Jak mogę zapewnić niskoprogowy charakter moich ofert? 

• Jaka różnorodność dydaktyczna i metodologiczna może ulepszyć moją ofertę? 

• Jakie proste kroki można podjąć, aby poprawić lub zapewnić jakość? 

• Jakie możliwości szkolenia i dalszego kształcenia mają trenerzy? 

• Jak mogę zaimplementować moją ofertę  w środowisku internetowym? 

Ponadto na stronie internetowej dostępna jest do pobrania szeroka gama materiałów szkoleniowych w postaci 

broszur, arkuszy informacyjnych, prezentacji, filmów objaśniających i quizów oraz instrukcji krok po kroku. 

https://www.digitaleseniorinnen.at/leistungen/schulungsmaterialien/  

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.digitaleseniorinnen.at/
https://www.digitaleseniorinnen.at/leistungen/schulungsmaterialien/
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Wissensdurstig.de 

(Spragniony wiedzy) 
Źródło: 

https://www.wissensdurstig.de/  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  Computer 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒  specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i 

opiekunowie 

 

Opis: 

Portal internetowy Wissensdurstig.de (Spragniony wiedzy) jest 

częścią punktu usługowego „Cyfryzacja i edukacja dla osób 

starszych”. Punkt usługowy istnieje od 2017 roku i jest 

ogólnokrajowym punktem kontaktowym w sprawach związanych z 

promocją uczenia się i edukacji osób starszych, a konkretnie z 

edukacją w kontekście cyfryzacji. 

Portal Wissensdurstig.de: 

• wspiera osoby starsze w wyszukiwaniu ofert edukacyjnych i wydarzeń w swojej okolicy, 

• ocenia pracę edukacyjną na rzecz projektowania odpowiednich możliwości uczenia się, 

• doradza osobom odpowiedzialnym we władzach lokalnych, krajach związkowych i rządzie federalnym 

w zakresie tworzenia trwałych struktur. 

Praca Agencji Usług jest finansowana przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. 

Na stronie Wissensdurstig.de można znaleźć informacje na temat możliwości edukacyjnych dla osób starszych 

w całych Niemczech, wskazówki i materiały dotyczące digitalizacji i edukacji na starość, ciekawe fakty dla 

instytucji edukacyjnych, przykłady dobrych praktyk i aktualne informacje na temat digitalizacji, edukacji, 

projektów, kampanii i nie tylko. Dostawcy usług edukacyjnych mogą zarejestrować się na Wissensdurstig.de i 

samodzielnie wprowadzić swoje oferty edukacyjne online lub skorzystać z automatycznego interfejsu do 

własnej bazy danych wydarzeń. Dostawcy powinni być organizacjami non-profit, a oferty powinny być 

niedrogie. 

Pomysły na kursy kształcenia ustawicznego dla osób starszych są oferowane przez Wissensdurstig.de w 

broszurach „Neugierig bleiben” (Bądź ciekawy) i „Wegweiser durch die digitale Welt” (Przewodnik po cyfrowym 

świecie). 

• https://www.wissensdurstig.de/wp-

content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf  

• https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgebe

r_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf  

Film informacyjny na youtube na temat pracy Wissensdurstig.de: 

 https://www.youtube.com/watch?v=W6q3O0C7Ios&t=3s 

https://www.wissensdurstig.de/
https://www.wissensdurstig.de/wp-content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf
https://www.wissensdurstig.de/wp-content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W6q3O0C7Ios&t=3s
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Data dostępu: 13.05.2022 
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Stiftung Digitale Chancen  

(Fundacja na rzecz Możliwości Cyfrowych) 
Źródło: 

https://www.digitale-chancen.de/  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / 

aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i 

opiekunowie 

 

Opis: 

Od roku założenia w 2002 r. Stiftung Digitale Chancen 

(Fundacja na rzecz Możliwości Cyfrowych) angażuje się w 

badanie społecznych konsekwencji cyfryzacji, propagowanie 

równych szans dostępu do Internetu dla wszystkich ludzi 

oraz wzmacnianie ich umiejętności korzystania z mediów. Jej celem jest promowanie integracji cyfrowej 

wszystkich grup społecznych oraz przeciwdziałanie zagrożeniu przepaścią cyfrową. Fundacja działa pod 

patronatem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu oraz Federalnego Ministerstwa ds. 

Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. 

Internet oferuje możliwości uzyskania większej ilości informacji, większego uczestnictwa i zaangażowania 

społecznego. Fundacja chce stworzyć warunki, aby wszyscy ludzie mogli uczestniczyć w społeczeństwie 

cyfrowym i aktywnie je kształtować. Motywem przewodnim Fundacji jest integracja cyfrowa – w tym celu 

działa ona w szczególności w następujących obszarach tematycznych: 

• Promocja kompetencji medialnych 

• Bezpieczeństwo w Internecie 

• Użyteczność/dostępność 

Aby ułatwić innym instytucjom tworzenie cyfrowych ofert szkoleniowych dla seniorów, fundacja stworzyła 

poradnik. Poprzez przewodnik „Cyfrowe kompetencje dla osób starszych” Fundacja chce przyczynić się do 

zdobycia przez osoby starsze niezbędnych kompetencji w zakresie obsługi aplikacji cyfrowych oraz wzmocnić 

ich pewność siebie.  

https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus= 

11&key=1553  

Fundacja jest zarejestrowana w Europejskim Rejestrze Przejrzystości pod adresem:  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=948042627375-19. 

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.digitale-chancen.de/
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1553
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1553
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=948042627375-19
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Cyberfibel  

(Przewodnik Cyfrowy) 
Źródło: 

https://www.cyberfibel.de  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☐  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Cyberfibel jest skierowany do wszystkich osób, które zawodowo lub 

dobrowolnie zajmują się doradztwem lub edukacją i które współpracują 

ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami edukacyjnymi lub 

federacjami, aby wspierać inne osoby w bezpiecznym radzeniu sobie z 

cyfrowym światem. Cyberfibel jest podstawą dzielenia się wiedzą - a tym 

samym także zdobywania wiedzy dzięki dołączonemu podręcznikowi. 

Cyberfibel składa się z dwóch części. W pierwszej części „Światy cyfrowe” pokazano codzienne zastosowania 

technologii cyfrowych w życiu prywatnym i zawodowym. Chodzi między innymi o zastanowienie się nad 

zachowaniami w internecie i wypracowanie na tej podstawie strategii, w jaki sposób można bezpiecznie i 

rozsądnie korzystać z ofert internetowych w sposób indywidualny. W drugiej części, „Kompetencje cyfrowe”, 

przewodnik odnosi się do zagrożeń w świecie online i zawiera praktyczne zalecenia, jak chronić siebie i swoje 

urządzenia przed możliwymi zagrożeniami z sieci. Oba obszary można rozpatrywać kolejno lub z osobna, 

ponieważ są niezależne. 

Ćwiczenia zawarte w przewodniku w praktyczny sposób przekazują podstawową wiedzę i ją poszerzają. 

Pozwalają one z jednej strony ćwiczyć strategie i wzorce zachowań umożliwiające bezpieczne i pewne 

korzystanie z internetu, a z drugiej przekazywać je innym. 

Wszystkim ćwiczeniom powinna towarzyszyć kompetentna osoba, np. trener. Podczas wykonywania ćwiczeń 

w domu powinien być obecny kompetentny członek rodziny, znajomy lub przyjaciel. W szczególności ważne 

jest uświadomienie, aby nie zawierano umów ani nie zaciągano zobowiązań płatniczych. 

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.cyberfibel.de/
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Fit4internet 

Źródło: 

https://www.fit4internet.at/page/home  

Dostępne języki: niemiecki, 

angielski, austriacki język 

migowy 

Kraj pochodzenia: Austria 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☒  strona internetowa / 

aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

W ramach inicjatywy fit4internet uruchomiono kursy szkoleniowe w 

zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych dla pokolenia 60+. To 

skrojona na miarę oferta odkrywania możliwości internetu mobilnego, 

aktywnego korzystania z niego i nowoczesnego komunikowania się z nim. 

Smartfon, internet, sklepy internetowe, oficjalne kanały – mobilność nie 

jest już tylko kwestią sprawności fizycznej. Aby móc uczestniczyć w życiu społecznym w erze cyfrowej, seniorzy 

potrzebują kompetencji cyfrowych – czy to do utrzymywania kontaktu ze znajomymi, rodziną i przyjaciółmi, 

czy do samodzielnego wykonywania codziennych zadań. 

Inicjatywa fit4internet rozpoczęła się kursem degustacyjnym 

„Kaffee Digital” (Cyfrowa Kawa) dla seniorów. Profesjonalni 

trenerzy przekazali niezbędne podstawy w przytulnej i swobodnej 

atmosferze, aby seniorzy bez (dużego) doświadczenia w cyfrowym 

świecie mogli bezpiecznie stawiać pierwsze kroki w Internecie, z 

telefonami komórkowymi i współpracownikami - nieskomplikowane i bezpłatne. 

Oprócz „Kaffee Digital” na szczególną uwagę zasługują filmy objaśniające korzystanie ze smartfonów na 

stronie internetowej https://www.fit4internet.at/view/digitale-lebenswelten    

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.fit4internet.at/page/home
https://www.fit4internet.at/view/digitale-lebenswelten
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SeniorenWeb  

(Sieć Seniorów) 
Źródło: 

https://www.seniorenweb.org/  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Austria 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

W 2017 roku w Wiedniu powstało stowarzyszenie SeniorenWeb (Sieć 

Seniorów). Jego celem jest udostępnienie potencjału cyfryzacji również 

osobom starszym. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych lub nagłych (np. 

choroba, potrzeba opieki, unieruchomienie itp.) mobilność cyfrowa 

pomaga: 

• utrzymywać kontakty towarzyskie, 

• dbać o codzienne sprawy, 

• zachować niezależność, 

• stworzyć codzienną strukturę, 

• być zdrowym. 

Statystyki pokazują jednak, że w Austrii nawet w 2020 r. prawie 550 000 osób w przedziale od 55 do 75 roku 

życia nigdy nie korzystało z internetu. Obowiązkiem społeczeństwa musi zatem być również nie pozostawianie 

osób starszych na ścieżce cyfryzacji, ale motywowanie ich i wspieranie w tym kierunku. 

Dlatego stowarzyszenie postawiło sobie za misję promowanie: 

• edukacji cyfrowej i doradztwa, 

• sieci cyfrowych i 

• wolontariatu cyfrowego. 

Główne filary to: 

• wydarzenia (szkolenia online i offline, wykłady, rozmowy), 

• portal seniorów, 

• portal wiedzy cyfrowej (materiały szkoleniowe dotyczące korzystania ze smartfonów, tabletów i 

komputerów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii). 

Data dostępu: 13.05.2022 

  

https://www.seniorenweb.org/
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Digital mobil im Alter – der Podcast für Senioren  

(Cyfrowa mobilność dla osób starszych – podcast dla seniorów) 
Źródło: 

https://www.podcast.de/podcast/946545/archiv  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ aspekty 

kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☒  projekt 

☐  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / 

aplikacja 

☒  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i 

opiekunowie 

 

Opis: 

Kryzys COVID-19 w szczególny sposób pokazał, jak ważne i pomocne mogą być oferty cyfrowe. Podcast od 

Fundacji na rzecz Możliwości Cyfrowych (Stiftung Digitale Chancen) i O2 chce zachęcić osoby starsze do 

odkrywania cyfrowego świata.  

Daniel Finger rozmawia z ekspertami, osobami poszkodowanymi i entuzjastami oraz daje wiele sugestii i 

wskazówek. 

Podcast ma obecnie siedem odcinków: 

• Do tego momentu, a nawet później 

• Seniorzy w sieci – osobiste doświadczenia 

• Strach, samotność, obawy 

• Rozpoznawanie fałszywych informacji z sieci 

• Seniorzy a COVID-19 

• Seniorzy i Internet: Silny zespół 

• Mobilność cyfrowa w starszym wieku– czego się spodziewać. 

Data dostępu:  01.06.2022 

  

https://www.podcast.de/podcast/946545/archiv
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Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk Älterer Erwachsener 

(ViLE) e.V.  

(Wirtualna i rzeczywista sieć kształcenia i kompetencji dla osób starszych) 
Źródło: 

https://vile-netzwerk.de  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☐ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☐  nauczyciele i trenerzy 

☐  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

„Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk 

Älterer Erwachsener (ViLE) e.V.“ (Wirtualna i rzeczywista 

sieć kształcenia i kompetencji dla osób starszych) została 

założona w grudniu 2002 roku przez seniorów i pracowników placówek kształcenia ustawicznego z całych 

Niemiec. 

Sieć oferuje kursy wprowadzające z technicznych podstaw wirtualnego uczenia się, wirtualne grupy literackie, 

własną gazetę internetową dla dorosłych zainteresowanych dalszą edukacją (www.lerncafe.de), prace 

projektowe i seminaryjne, warsztaty i oferty podróży w sensie badań. na podstawie podróży. Członkowie 

pracują razem wirtualnie i realnie, także w grupach regionalnych. 

Najnowszym projektem stowarzyszenia jest opracowanie broszury informacyjnej na temat możliwości 

edukacyjnych osób starszych na uniwersytetach: „Cyfrowy przewodnik do nauki dla wszystkich”. 

Data dostępu: 01.06.2022 

  

https://vile-netzwerk.de/
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Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.  

(Biura Seniorów) 
Źródło: 

https://seniorenbueros.org/  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☒  zdrowie 

☒   dostęp do usług 

☒   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☒   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☒  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☒  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. (BaS) to sieć około 450 

biur seniorów w Niemczech. Biura seniorów promują dobrowolne 

zaangażowanie osób starszych i opowiadają się za dobrą jakością życia. 

Osoby po 50. roku życia są dziś sprawniejsze, bardziej aktywne i w 

liczniejszej grupie niż kiedykolwiek wcześniej. BaS odgrywa istotną rolę w 

kształtowaniu zmian demograficznych i dostarcza impulsów do pracy seniorów. To realistyczny obraz starości 

oparty na potencjale osób starszych. 

BaS doradza władzom lokalnym i niezależnym organizacjom w zakresie tworzenia i dalszego rozwoju biur 

seniorów oraz reprezentuje ich interesy na szczeblu federalnym i stanowym. Oferuje doradztwo, dokształcanie 

i konferencje specjalistyczne oraz inicjuje projekty realizowane na poziomie lokalnym. 

W biurach seniorów udzielane jest profesjonalne wsparcie obejmujące wymianę doświadczeń i odpowiednich 

warunków ramowych dla wolontariuszy oraz dbałość o kulturę doceniania. 

Wiele biur seniorów oferuje pomoc w postaci godzin konsultacji przez Internet, spotkań komputerowych czy 

poradnictwa osób starszych dla osób starszych. Osoby te są również zaangażowane w cyfrowe i społeczne 

wsparcie osób, które już korzystają lub nie z rozwiązań cyfrowych. 

Data dostępu: 01.06.2022 

  

https://seniorenbueros.org/
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Digitaltag  

(Dzień Cyfrowy) 
Źródło: 

https://digitaltag.eu  

Dostępne języki: niemiecki Kraj pochodzenia: Niemcy 

Obszar tematyczny: 

☒  internet 

☒  aspekty TIK 

☐  zdrowie 

☐   dostęp do usług 

☐   czas wolny/ aspekty społeczne/ 

aspekty kulturalne 

☐   inne 

 

Rodzaj dobrej praktyki: 

☐  projekt 

☒  inicjatywa 

☐  program 

☐  produkt 

☐  materiały szkoleniowe / 

dydaktyczne 

☐  sieć  

☐  strona internetowa / aplikacja 

☐  inne 

Grupa docelowa: 

☒  seniorzy 

☒ specjaliści pracujący z 

seniorami 

☒  nauczyciele i trenerzy 

☒  wolontariusze i opiekunowie 

 

Opis: 

„Digitaltag” (Dzień Cyfrowy) to ogólnokrajowy dzień akcji na rzecz 

partycypacji cyfrowej. Ma on na celu uczynienie cyfryzacji 

codziennym doświadczeniem dla wszystkich obywateli.  

W całych Niemczech ludzie spotykają się podczas Dnia Cyfrowego na różnych imprezach, aby wspólnie 

odkrywać i lepiej poznawać technologie cyfrowe. Każdy może zaproponować swoje działania w Dzień Cyfrowy: 

osoby prywatne, stowarzyszenia, organizacje, władze publiczne czy firmy. W ten sposób różne aspekty 

cyfryzacji mogą być wyjaśnione i omówione podczas wydarzenia. 

Dzień Cyfrowy odbywa się raz w roku. 

Wszystkie akcje Dnia Cyfrowego powinny: 

• zajmować się tematem związanym z cyfryzacją w jak najprostszy sposób (np. uczestnictwo cyfrowe, 

umiejętności cyfrowe, cyfryzacja i społeczeństwo, technologie cyfrowe). 

• być otwarte na szerokie grono uczestników. 

• być oferowane bezpłatnie, jeśli to możliwe. 

• być łatwo dostępne, na przykład dzięki nieskomplikowanej rejestracji. 

Data dostępu: 01.06.2022 

 

Więcej przykładów dobrych praktyk można znaleźć na stronie: http://digitalageing.eu  

  

https://digitaltag.eu/
http://digitalageing.eu/
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Załącznik  
 

Wykaz dobrych praktyk w porządku alfabetycznym: 

1. Adult Inclusive Design (AID) 

2. Biura Seniorów 

3. CODECATZ   

4. COLABOR ACTIVE 

5. Cyfroklub Seniora  

6. Cyfrowa mobilność dla osób starszych – podcast dla seniorów 

7. Cyfrowi Seniorzy 

8. Cyfrowy Anioł 

9. Cyfrowy Kompas 

10. Cyfrowy Pakt na rzecz Osób Starszych 

11. Cyfrowy Senior 

12. Digital senior citizen 

13. Dzień Cyfrowy 

14. Educational Senior Network (EduSenNet) 

15. Edukacja włączająca seniorów poprzez wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku 

16. EFOS (Europejska Federacja Starszych Studiujących) 

17. EkoSMART – Inteligentny zintegrowany system opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 

18. E-Senior / Cyfrowa Wielkopolska / Śląska Akademia Senior@ /MEW@ 

19. Fit4internet 

20. Fundacja na rzecz Możliwości Cyfrowych 

21. HoCare   

22. Innowacyjne metody podnoszenia efektywności nauczania języka angielskiego słuchaczy 55+ 

23. Integracja cyfrowa i aktywne starzenie się 

24. Jesteśmy im to winni 

25. Koalicja Cyfrowa 

26. Kurs IT dla seniorów 

27. Latarnicy2020.pl  

28. Live eLearn: mieszana empiryczna metoda kształcenia osób dorosłych 

29. m-Ageing   

30. Memtrain 

31. Niemiecki Dzień Seniora 

32. PHARAON – Zdrowe i Aktywne Starzenie się – program pilotażowy 

33. Poprawa umiejętności cyfrowych seniorów 

34. Program “Seniorzy w akcji” 

35. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

36. Projekt “Seniorzy w akcji” 

37. Przewodnik Cyfrowy 

38. SeLiD - Edukacja seniorów w Społeczeństwie Cyfrowym 

39. Seniorzy przechodzą na technologię cyfrową 

40. Sieć Seniorów 

41. SILVER 

42. Slow Learning: Developing the skills of IT trainers of older people 
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43. SPERO – Platforma komunikacji społecznościowej dla seniorów 

44. Społeczeństwo cyfrowe a osoby starsze 

45. Spragniony wiedzy 

46. Srebrny Kod 

47. Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Słowacji 

48. Umiejętności cyfrowe dla osób żyjących w trzecim wieku - skuteczny cyfrowy dostęp do usług 
publicznych 

49. W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna  

50. Wirtualna i rzeczywista sieć kształcenia i kompetencji dla osób starszych 

51. Wirtualna Kultura 60+ 

52. Włączenie Cyfrowe Seniorów 

53. Zarządzanie wiekiem 

54. Złota Nagroda Internetowa – Aktywni Cyfrowo Seniorzy 
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