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DRUGIE SPOTKANIE PARTNERSTWA
W SZTOKHOLMIE
Drugie spotkanie partnerstwa,
zorganizowane przez szwedzkiego
partnera MobilEducation, odbyło
się w Sztokholmie w dniach
2–5 maja br. Tym razem tematem
międzynarodowego spotkania,
na które w części otwartej
zaproszeni byli szwedzcy seniorzy
współpracujący z organizacją,
było zaprezentowanie sposobów
użytkowania smartfonów
i tabletów iPhone /iPad/ Android
jako osobistych asystentów
cyfrowych w codziennym życiu.
Zespół MobilEducation od kilku
lat organizuje warsztaty dla
seniorów, na których uczy jak
posługiwać się nowoczesnym
technikami komunikacyjnymi.

Uczestnicy spotkania poznali
również przydatne strony
internetowe i aplikacje związane
ze zdrowiem oraz bieżące
wydarzenia i projekty dla
seniorów realizowane w Szwecji.
Zaprezentowano również ciekawe
sieci współpracy (networki) dla
seniorów np. SeniorNet Sweden organizacja ta uważa, że najlepszą
metodą nauki jest wzajemne
uczenie się, tak więc na
warsztatach TIK - „seniorzy uczą
seniorów cyfrowej komunikacji i
Internetu”. Z kolei SPF Seniorerna
- Szwedzkie Stowarzyszenie
Seniorów zrzesza seniorów
uprawnionych do jakiejkolwiek

formy emerytury w Szwecji,
organizując dla nich różnego
rodzaju zajęcia i aktywności:
podróże, koncerty, teatr itp.
Uczestnicy omówili możliwości
używania nowoczesnych technik
informacyjnych jako przydatnych
dla seniorów narzędzi do
codziennego funkcjonowania:
wykorzystanie „Siri” i „asystenta
Google”, używanie funkcji
głosowej zamiast pisania tekstów,
używanie funkcji „usługa
w chmurze”, zlokalizowanie
lub zablokowanie telefonu
w przypadku jego zgubienia
czy korzystanie z tłumacza
google.
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ŻYWNOŚĆ DLA SENIORÓW:
CO, DLACZEGO I JAK
Ten ciekawy temat przybliżył
uczestnikom wykład specjalisty
ds. prawidłowego odżywiania się.
Jesteśmy zalewani informacjami
o produktach „zdrowych”
i „prozdrowotnych”. Trzeba umieć
selekcjonować te informacje, wczytywać
się w skład produktów, dowiadywać się i
analizować. Prawidłowe odżywiania się
jest warunkiem dobrego zdrowia – nie
tylko dla dzieci i ludzi młodych.
Także dla seniorów.

Partner turecki Troy Environmental
Association przybliżył uczestnikom
spotkania korzyści używania smart
watchów w zakresie profilaktyki
zdrowotnej. Z badań organizacji
wynika, że ponad 22% tureckich
seniorów nie słyszy lub nie rozumie
informacji przekazywanych im przez
lekarzy. Używając smart watch można
zapisać informacje i odczytywać je w
smartfonach. Zespół Troy przetestował
te możliwości z 16 seniorami w wieku
powyżej 70 lat. Przez kilka tygodni
osoby te sprawdzały systematycznie
swoje ciśnienie, puls, jakość snu,
aktywność fizyczną (liczenie kroków).
Seniorzy byli nie tylko otwarci na taki
„eksperyment”, ale przede wszystkim
zaciekawieni i zadowoleni z efektów.

PREZENTACJE PARTNERÓW
Polski partner, Społeczny Instytut
Ekologiczny, przedstawił uczestnikom
swoją organizację i współpracę z
Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku. Ważną częścią tej współpracy
są dyskusje i spotkania wokół tematyki
technik informacyjno-komunikacyjnych
– m.in. na temat darmowych aplikacji
zdrowotnych na smartfony, które mogą
realnie wpłynąć na komfort życia osób,
zmagających się z wieloma
przypadłościami.
Na przykład aplikacja „Rzuć palenie” –
przypominająca o podjętym
postanowieniu; aplikacja „Sleep Bug”,
która za pomocą melodii oraz grafik ma
pomóc w szybkim i bezproblemowym
zaśnięciu; aplikacja „Fat Secret” nie
tylko liczy kalorie posiłków, ale też
ma kilka świetnych i użytecznych
rozwiązań, jak skaner kodów
kreskowych, kalendarz diety
czy możliwość połączenia aplikacji z
Google Fit.
Z kolei aplikacja „MySugr” - jedna z
najpopularniejszych aplikacji dla
diabetyków, która pomaga
monitorować poziom cukru we krwi,
sprawdza się też w kontroli ilości
węglowodanów sugerując odpowiednią
dawkę insuliny, tak aby uniknąć
hipoglikemii; aplikacja „Badanie

Słuchu” - wystarczy smartfon
i słuchawki, a czas całego badania
zamyka się w pięciu minutach.
Fiński partner, Tiedetila,
zaprezentował uczestnikom wyniki
ankiety, którą przeprowadzili
z trenerami warsztatów TIK w
swoim regionie. Celem badania było
ustalenie w jakim stopniu używanie
różnych aplikacji wpływa na zmianę
stylu życia i lepsze samopoczucie.
Monitorowanie takich codziennych
czynności jak: ćwiczenia fizyczne
(np. liczenie kroków), liczenie kalorii
czy też ocena wartości odżywczej
posiłków, badanie ciśnienia krwi
i pulsu, głębokość oddechu, czy
jakość snu – prowadzi w efekcie do
zmiany codziennych zachowań na
bardziej prozdrowotne.
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Najczęściej używaną aplikacją (85%
respondentów) jest aplikacja
mierząca ciśnienie krwi; 35%
respondentów korzysta z aplikacji,
która pozwala im kontrolować swoją
wagę i kalorie spożywanych
produktów, 33% korzysta z aplikacji
kontrolującej poziom cukru we krwi,
29% zapisuje poprzez aplikacje
swoją aktywność fizyczną
(mobilizując się w ten sposób do
jeszcze większej aktywności).
Szczególnie ważne dla zdecydowanej
większości respondentów były
aplikacje, dzięki którym mogli
poznać jakość swojego snu. Analiza
tych danych nie tylko pomaga
zrozumieć problemy związane ze
złym samopoczuciem (które często
są skutkiem niewysypania się), ale
ułatwia wprowadzenie
odpowiednich zmian w
przygotowywaniu się do snu.

Austriacki partner, SPES Akademia
przyszłości, centrum edukacji dla
dorosłych – przybliżył słuchaczom
temat bezpieczeństwa w sieci.
Umiejętność bezstresowego
poruszania się w Internecie jest dla
seniorów bardzo ważna – warunkuje
nie tylko bezpieczne korzystanie
z narzędzi informatycznych
i wybieranie przydatnych informacji.
Ustalanie mocnych haseł,
rozpoznawanie bezpiecznych stron,
umiejętność oceniania ofert
sprzedaży produktów czy lekarstw,
bezpieczne zakupy on-line,
korzystanie z bankowości
elektronicznej, bezpieczne używanie
mediów społecznościowych, e-maili,
ustawianie poziomów prywatności
czy konieczność instalowanie
odpowiednich programów
antywirusowych - tego m.in. uczą się
seniorzy na warsztatach
prowadzonych przez SPES.

Spotkanie ze szwedzką
historią, tradycją i kulturą
Uczestnicy mogli poznać trochę
szwedzkiej historii. Na wyspie Björkö
położonej na jeziorze Mälaren,
znajdują się wykopaliska i muzeum
jednego z najstarszych miast
szwedzkich – centrów handlowych
zakładanych przez Wikingów – według
legendy dzikich wojowników północy –
a w opowieści przewodniczki po prostu
handlarzy, którzy od VIII wieku
podejmowali dalekie wyprawy, głównie
o charakterze kupieckim. A że czasem
musieli się bronić lub zdobywać to inna
sprawa… w każdym razie hełm z
rogami, to tylko wyobraźnia, nie
mająca wiele wspólnego z
rzeczywistością.

