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ORGANISATION/
IINSTITUTION

CONTACT

WEBPAGE

GENERAL INFORMATION

PUBLIC INSTITUTION
ASOS 2014-2020 Rządowy
Program na rzecz Aktywności
Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020/
ASOS 2014-2020
Governmental Program for Social
Activity Older people for 20142020

Ministerstwo Pracy i
ul. Nowogrodzka 1/3/5
Polityki Społecznej /
00-513 Warszawa
Ministry of Labor
e-mail: info@mrpips.gov.pl
and Social Policy

http://politykaspoleczna.um.wars
zawa.pl/sites/politykaspoleczna.u
m.warszawa.pl/files/zalacznik_5_
warszawski_epodrecznik_2014.pdf

Warszawski e-podręcznik seniora jest pierwszym krokiem
w kierunku stworzenia jednolitego programu nauczania
osób starszych z zakresu Internetu i nowych technologii.
The Warsaw senior e-textbook is the first step towards
creating a unified teaching program for older people in
the field of Internet and new technologies.

Telemedycyna / Telemedicine

Narodowy Komitet
Seniora /National
Senior Committee

ul. Dewajtis 5, 01-815
Warszawa, tel. +48 22 824 06
68, e-mail: kontakt@nks.biz.pl

e-senior 65+

ul. Królewska 27 00-060
Ministerstwo
Warszawa, e-mail:
Cyfryzacji/ Ministry
mc@mc.gov.pl, fax
of Digitization
+48228294850

https://www.mwi.pl/

W ramach Centrum Edukacji i Kreacji FABRYKA
PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie działa Cyfroklub Seniora; tu
realizowane są projekty na rzecz integracji cyfrowej osób
powyżej 60 roku życia. / As part of the Center for
Education and Creation FACTORY OF THE FUTURE in
Tarnów, operates Cyfroklub Senior; here are
implemented projects for the digital inclusion of people
over 60 years of age.

Aktywizacja w obszarze kompetencji cyfrowych osób w
wieku 65+ w całej Polsce, w tym w 696 gminach
wiejskich./Activation in the area of digital literacy of
people aged 65+ in Poland, including 696 rural
communes.

SELFGOUVERNEMENT/
COMMUNITIES

Warszawska Rada Seniorów

UNIVERSITIES / REASERCH
CENTER

Urząd Miasta
Stołecznego
Warszawy

plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa/ telefon: 22 443 00
00

Do zadań Rady należy: wspieranie procesów
konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie
obywatelskie seniorów, inicjowanie działań na rzecz
www.senioralna.um.warszawa.pl
seniorów i dialogu międzypokoleniowego, / the tasks of
www.wrs.waw.pl
the Council include: supporting consultation processes
strengthening the civic involvement of seniors, initiating
activities for seniors and intergenerational dialogue.

Komputer dla seniora/ ICT for
Seniors

Wawerski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku

tel +48 537 970 480, e-mail:
http://www.u3wawer.com.pl
wtutw@wp.pl ; informator_ut
w@u3wawer.com.pl, 04-713
Warszawa ul Żegańska 1A

Organizuje spotkania i zajęcia komputerowe dla seniorów
(m.in. w ramach współpracy ze SIĘ). Dzięki temu czasie
pandemii słuchacze UTW mogą aktywnie, chociaż on-line,
uczestniczyć w zajęciach. Współpracuje z Biurem Polityki
Społecznej Urzędu Miasta. Jest członkiem Forum Dialogu
Społecznego, współorganizuje Forum Warszawskich UTW./
Organizes meetings and computer classes for seniors
(including as part of cooperation with SIĘ). Thanks to this
time of the pandemic, U3A students can actively
participate in classes, albeit online. He cooperates with
the Social Policy Office of the City Hall. He is a member of
the Social Dialogue Forum, co-organizes the Forum of
Warsaw U3A.

NGO AND OTHER ASSOCIATION

Cyfroklub Seniora_ integracja
cyfrowa seniorów / Cyfroklub
Seniora_ digital integration of
seniors

Stowarzyszenie
"MIASTA W
INTERNECIE"
(SMWI)/ "CITY ON
INTERNET"
Association

https://www.mwi.pl/

W ramach Centrum Edukacji i Kreacji FABRYKA
PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie działa Cyfroklub Seniora; tu
realizowane są projekty na rzecz integracji cyfrowej osób
powyżej 60 roku życia. / As part of the Center for
Education and Creation FACTORY OF THE FUTURE in
Tarnów, operates Cyfroklub Senior; here are
implemented projects for the digital inclusion of people
over 60 years of age.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1
PO PC: E-Senior 65+) /
Operational Program Digital
Poland 2014-2020 (measure 3.1
PO PC: E-Senior 65+)

Śląska Akademia Senior@ /
Silesian Academy Senior @

Asystent Seniora i aplikacja XSenior

Fundacja
Partycypacji
Spolecznej /
Foundation for
Social Participation

Fundacja
Partycypacji
Społecznej/
Foundation for
Social Participation

Stowarzyszenia
Wspierania
Aktywnych
Seniorów AS

https://www.fundacjaspoleczna.pl/index.php/polskacyfrowa

ul. Katowicka 115/119, 41-500
Chorzów, tel. 577 888 627/577
www.cyfrowy-slask.com
888 964/ 32 496 94 88, e-mail:
rekrutacja@cyfrowy-slask.com

ul. Chrobrego 7 (II piętro
Handlowiec) 06-500 Mława tel.
791 187 238 email:
kontakt@aktywnysenior.org.pl/
aktywnysenior.org.pl
Filia Płock: ul. Obrońców Płocka
1920 nr 20; 09-400 Płock; tel.
792 187 228; email:
plock@aktywnysenior.org.pl

Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia
w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania
szkoleniowe oraz animacyjne./ The aim of the project is
to activate people over 65 in the area of digital
competences through training and animation activities.

Aktywizacja osób 65+ w kompetencjach cyfrowych.
Szkolenia i animacje, tworzenie stron www i blogów,
komunikowanie online, e-usługi./Activation of 65+ people
in digital competences. Training and animations, creating
websites and blogs, online communication, e-services.

Celem jest aktywizacja osób starszych. Zapewnienie
różnych aktywności dla osób w wieku 55plus. Asystent
seniora, funkcja stworzona do bezpośredniego kontaktu z
seniorami członkami AS, aplikacja X-senior do kontaktów
wirtualnych z członkami, umożliwiająca szybkie niesienie
pomocy / The goal is to activate the elderly. Providing
various activities for people aged 55 plus. Senior
assistant, a function designed for direct contact with
senior AS members, the X-senior application for virtual
contacts with members, enabling quick help

Centrum Edukacji i Kreacji
Cyfrowej Centrum Edukacji i
Kreacji Cyfrowej FABRYKA
PRZYSZŁOŚCI / Center for
Education and Digital Creation
FACTORY OF THE FUTURE

ul. Szeroka 7, 33-100 Tarnów
/tel. 797 590 419 / e-mail:
fabryka@mwi.pl / Adres do
korespondencji:
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Miasta w
„Miasta w Internecie
Internecie"
https://fabrykaprzyszlosci.pl/
/ Association "Cities
33-100 Tarnów, ul. Krakowska
on the Internet"
11a / Koordynator edukacji dla
seniorów: Marcin Mechla/ tel.
797 590 419 / e-mail:
m.mechla@mwi.pl

inicjatywa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”,
skupiająca innowacyjne działania edukatorów, praktyków i
badaczy praktycznych aspektów rozwoju społeczeństwa
cyfrowego, mających za cel poprawę jakości edukacji
cyfrowej w Polsce/ initiative of the Association "Cities on
the Internet", bringing together innovative activities of
educators, practitioners and researchers of practical
aspects of the development of digital society, aimed at
improving the quality of digital education in Poland

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication [communication] reflects the
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contained therein

