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Projekt "Starzenie się w erze cyfrowej" ma na celu zmniejszenie luki między 

starzeniem się społeczeństwa a umiejętnościami korzystania z technologii 

cyfrowych, zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowe cyfrowe kompetencje 

seniorów i uczynienie cyfrowych kompetencji  bardziej dostępnymi dla nich, 

jak również wzmocnienie pozycji i wspieranie profesjonalistów, opiekunów 

i wolontariuszy pracujących z seniorami, osób, którzy są w bezpośrednim 

i częstym kontakcie z seniorami poprzez pokazanie i wyjaśnienie jakie 

inicjatywy i programy istnieją dla osób starszych, w których nauczą się 

korzystania z narzędzi online mogących poprawić ich zdrowie i jakość życia. 

 Strona projektu i e-platforma 

Mając na uwadze powyższe założenia, w trakcie trwania projektu poszukiwaliśmy, 

identyfikowaliśmy, a następnie wybraliśmy, naszym zdaniem, odpowiednie i dostosowane do 

potrzeb seniorów materiały czy inne rozwiązania. 

W rezultacie zebraliśmy szereg projektów z każdego kraju partnerskiego, jak również wyróżniające 

się projekty z kilku innych krajów, które wg nas kwalifikują się jako przykłady dobrych praktyk. 

Aby zobaczyć, jakie praktyki zebraliśmy, zapraszamy do odwiedzenia strony 

internetowej naszego projektu i platformy elektronicznej: 

http://digitalageing.eu. Dają one dostęp, z wyjaśnieniami we wszystkich 

językach partnerstwa, do bazy danych, przeszukiwalnej po różnych 

parametrach np.: 

• rodzaj dobrej praktyki: projekt, inicjatywa, program, produkt, materiały 

szkoleniowe / dydaktyczne, sieć, strona internetowa / aplikacja, 

• grupa docelowa: seniorzy, specjaliści pracujący z seniorami, nauczyciele i 

trenerzy, wolontariusze i opiekunowie, 

• obszar tematyczny: internet, ogólne aspekty TIK, zdrowie, dostęp do 

usług, czas wolny / aspekty społeczne/ aspekty kulturalne, 

• język. 

Ta baza danych opisuje i udostępnia inicjatywy, programy, metody czy 

materiały dotyczące promowania umiejętności cyfrowych dla osób w wieku 

senioralnym które muszą mieć dostęp online do usług publicznych, 

przystosować się do świata zorientowanego na technologie cyfrowe i czuć 

się pewnie korzystając z narzędzi internetowych, które pomagają poprawiać 

ich zdrowie i jakość życia. 

http://digitalageing.eu/


 

 

Co ponadto? 

W ramach partnerstwa pracujemy nad katalogiem "Starzenie się w erze cyfrowej – 

przykłady dobrych praktyk wpierających cyfrowe kompetencje seniorów".  

Będzie on stanowił przegląd aktualnej sytuacji danego środowiska projektowego w krajach 

partnerskich. Zostanie on wzbogacony o wyniki spotkań, podczas których organizacje 

zajmujące się edukacją seniorów, profesjonaliści, opiekunowie i wolontariusze pracujący z 

seniorami będą dyskutować z przedstawicielami naszego partnerstwa strategicznego m.in. na 

temat cyfrowych kompetencji seniorów. 

Partnerstwo 

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na 

rzecz Edukacji Dorosłych przez 4 organizacje z następujących krajów 

europejskich: Austrii, Polski, Słowacji i Słowenii. 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa 

Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Upowszechnianie 

Chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie? Zapraszamy do kontaktu. 

Wszystkie dane znajdują się na stronie projektu. 

Strona internetowa: http://digitalageing.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/ 

Co jeszcze? 

W trakcie trwania projektu przekształciliśmy interaktywne forum na blog: 

http://digitalageing.eu/blog.  

Można tam znaleźć wpisy o ciekawych inicjatywach i działaniach skierowanych do seniorów, 

rozwiązaniach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz seniorów, 

a także artykuły dotyczące wykluczenia cyfrowego osób starszych oraz wiele innych 

interesujących informacji. 

https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/
http://digitalageing.eu/blog

