
 

Wszyscy partnerzy projektu „TIK – 
dlaczego nie kultura i kreatywność dla 
seniorów?” przyjechali do Warszawy, 
by wspólnie spędzić trzy dni – na 
spotkaniach, rozmowach, zwiedzaniu 
miasta i… słuchaniu muzyki Chopina. 
Trwał w tym czasie XVIII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina. 

Partnerami projektu są organizacje ze 
Szwecji – MobilEducation, z Finlandii – 
Tiedetila, z Turcji –Troya i z Niemiec – 
SLO.  Gospodarzem spotkania był 
Społeczny Instytut Ekologiczny. 

Program spotkania objął wizytę  
w Wawerskim Towarzystwie 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
seminarium z prezentacjami 
partnerów i dyskusjami, spotkania  
z grupą „Metafizyczna Zieleń”, wizytę 
w Domu Kultury „Zacisze” i spotkanie 
z organizatorami zajęć dla osób 
starszych.  

Partnerzy współpracują od czterech 
lat, realizując projekty dla seniorów, 
których głównym tematem jest 
przydatność nowoczesnych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  
do pogłębienia wiedzy z zakresu  
ekologii i zdrowia.  

Tym razem, skupili się na tym, w jaki 
sposób TIK może być narzędziem 

uczenia się i uczestniczenia  
w wydarzeniach kulturalnych, 
rozwijania kreatywności  
czy dialogu międzykulturowego  
i międzypokoleniowego.  
To bardzo ważne szczególnie teraz, 
gdy izolacja z powodu pandemii 
Covid-19 ogranicza kontakty.  

W najnowszym projekcie osoby 
starsze są jego głównymi bohaterami, 
współtwórcami i partnerami działań, 
zgodnie z zasadą nowej kultury 
uczenia się: „Nie ucz drzewa jak 
rosnąć. Daj mu tylko ziemię,  
słońce i wodę”.  
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TIK – dlaczego nie kultura i kreatywność dla seniorów? 

Czas pandemii nie jest łatwy dla realizacji projektów 
międzynarodowych. Nie da się z wyprzedzeniem zaplanować spotkań, 
szczególnie wtedy, gdy goście pochodzą z różnych krajów, ale w końcu, 
w ostatnich dniach października 2021 r., udało się zorganizować  
I Międzynarodowe spotkanie partnerstwa projektu. 



Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska)   
www.sie.org.pl  

Celem stowarzyszenie są działania dla ekologii, lobbing 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzenie  
i wspieranie różnych form edukacji pozaformalnej,  
w szczególności dla seniorów. Najnowszy projekt 
realizowany jest m.in. wspólnie z Wawerskim 
Towarzystwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(http://www.u3wawer.com.pl/),  którego misją jest 
utrzymywanie seniorek i seniorów w dobrej kondycji 
psychofizycznej, intelektualnej i społecznej, poprzez 
umożliwienie im  korzystania z różnorodnych działań. 
Jednym z nich jest malarstwo.  

Członkowie grupy malarskiej opowiedzieli podczas 
spotkania o tym, że postanowili nie poddawać się 
przygnębiającym nastrojom związanym z pandemią; 
aktywnie uczestniczyć w życiu uniwersytetu i mimo 
wszystko cieszyć się życiem. Bardzo potrzebne i ważne 
okazało się wspólne organizowanie pomocy 
potrzebującym. Dzięki temu wiele osób pokonało 
fizyczną niemoc i psychiczne obawy spowodowane 
izolacją. Odświeżającym i wzmacniającym działaniem 
było m.in. malowanie portretów kotów i licytacja ich na 
Facebooku. Uzyskane pieniądze trafiły do Koterii, 
organizacji, która zajmuje się w Warszawie kotami wolno 
żyjącymi. Udało się sprzedać 15 obrazów; Koteria 
otrzymała na pomoc kotom 1000 złotych.  

Szybka komunikacja, rozmowy i dyskusje, a nawet 
zajęcia malarskie online były możliwe dzięki założeniu  
na WhatsAppie grupy o nazwie „Metafizyczna zieleń”.  
Wyjazd na tygodniowy plener we wrześniu dodał sił  
i przywrócił pozytywne myślenie. Jego efekty – wiele 
ciekawych prac malarskich – można oglądać  
w zrealizowanym filmiku zamieszczonym na YouTubie 
(https://youtu.be/nXEP0w61cYU).  

Grupa uczestniczy coraz aktywniej w spotkaniach na 
platformie ZOOM,  wykładach i warsztatach online, 
podczas których prowadzący prezentują techniki 
malarskie, rysunkowe, graficzne; przekazują wiedzę  
z historii sztuki i architektury. W czasie pandemii dużo 
działań odbywało się online; a wśród nich warsztaty 
komputerowe, lektoraty z języka hiszpańskiego  
i angielskiego, a także warsztaty przedstawiające 
techniki radzenia sobie ze stresem. Seniorki i seniorzy 
Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku mogli i mogą korzystać również z bezpłatnych 
biletów do teatru i koncertów online. 

W ten sposób, dzięki TIK, pozostają umiarkowanymi 
optymistami i starają się utrzymać względnie dobrą 

kondycję psychofizyczną. 

MobilEducation (Szwecja)   
https://mobileducation.se  

To organizacja pozarządowa założona w 2013 roku  
w Sztokholmie. Za cel stawia sobie wsparcie starszych 
osób w posługiwaniu się TIK, aby mogły być kreatywne  
i uczestniczyły w życiu kulturalnym.  

Kurs proponowany przez MobilEducation obejmuje 
działania na trzech poziomach. Pierwszy dla 
początkujących – podstawowe umiejętności TIK;  
drugi – dla średniozaawansowanych – posługiwanie się 
TIK do uczestniczenia w życiu kulturalnym np. wirtualne 
wizyty w muzeach, wydarzenia online; trzeci – dla 
zaawansowanych w posługiwaniu się TIK – kreatywne 
używanie TIK np. tworzenie własnych historii czy 
opowiadań. MobilEducation planuje utworzenie strony 
internetowej, na której każda seniorka i senior znajdą 
wszystkie dostępne w Szwecji informacje związane z TIK: 
materiały szkoleniowe, przewodniki, tutoriale, wykłady, 
filmy itp. (https://seniornetstudera.se/). 

MobilEducation współpracuje z SeniorNet Sweden, SPF 
Seniorerna (Szwedzkie Stowarzyszenie na rzecz 
Seniorów) i SKR (Szwedzkie Stowarzyszenie Władz 
Lokalnych i Regionów), a także z gminami i bibliotekami.  

Aktualnie organizacja przygotowuje interesujący kurs  
dla seniorów pt. „Zapisz swoje życie”. Seniorzy będą  
się uczyli, jak opowiedzieć historię swojego życia,  
jak ją zapisać i zaprezentować. 

Partnerzy i prezentacje 

http://www.sie.org.pl/
http://www.u3wawer.com.pl/
https://youtu.be/nXEP0w61cYU
https://mobileducation.se/
https://seniornetstudera.se/


 

Troya (Turcja)   

www.troyacevre.org  

Działania tej organizacji skupiają się na dwóch tematach: 
promocji energii odnawialnej (w tym tworzeniu 
kooperatyw energetycznych) oraz wspieraniu seniorów  
w podnoszeniu umiejętności z zakresu technik 
informacyjno-komunikacyjnych.  

Dla osób zainteresowanych turecką kulturą i tradycją Troya 
realizuje ciekawy projekt kulturalno-turystyczny, który 
pozwoli poznać bogate dziedzictwo archeologiczne, 
historyczne i przyrodnicze regionu Canakkale. Powstaje 
tam siedemdziesięciokilometrowy szlak pieszy i rowerowy, 
który rozpoczynają się w Troi i prowadzi aż do Assos. 
Równocześnie powstaje jego wersja online dla osób, które 
z różnych powodów nie mogą wyruszyć w trasę.  
Dzięki online będą mogły przenieść się w piękne i cenne 
okolice wirtualnie. 

Aby lepiej poznać potrzeby seniorów i odpowiedzieć na nie, 
Troya współpracuje z innymi organizacjami, m.in. ze 
Stowarzyszeniem na rzecz praw osób starszych 65.  Tworzy 
z partnerami strony internetowe dla seniorów, filmy, kursy 
online itp. Ostatnio, z myślą o osobach starszych, powstała 
prosta w użyciu aplikacja CANIK, dzięki której mogą one nie 
tylko korzystać z telefonu i mediów społecznościowych, 
lecz także szukać informacji, grać w karty, załatwiać  
sprawy bankowe itp. 

 

Tiedetila (Finlandia) 

http://www.tiedetila.fi/tiedetila/aloitus.htm  

Jest prywatną organizacją non-profit założoną w 2005 
roku w regionie Toiminimi w centralnej Finlandii. 
Realizuje dwa cele: tworzenie i prowadzenie muzeum 
komputerowego, by zachować historię PC oraz 
promowanie i edukację dziko rosnących roślin.  

Kultura i kreatywność seniorów są wpisane w oba 
działania: sprzęt komputerowy i elektroniczny mogą  
być wsparciem dla każdego poszukującego informacji  
i wiedzy o historii, teraźniejszości czy przyszłości;  
a kontakt z przyrodą jest magicznym miejscem rozmowy 
z naturą, poznawanie i chronienie jej. Nadrzędną 
zasadą, jaką Tiedetila kieruje się w działaniach,  
jest dbanie o dobrostan planety Ziemia.  

We wrześniu br. Tiedetila zorganizowała  
„Dzień zagospodarowania odpadów drzewnych”.  
W Finlandii to ważna akcja, ponieważ lasy pokrywają 
70% powierzchni kraju.  

W ramach akcji grupa osób zebrała w lesie suche 
odpady drzewne. Następnie spalono je w odpowiednich 
warunkach, tak by powstał węgiel drzewny. Można go 
używać do poprawy jakości gleby, ponieważ wzbogaca 
glebę w składniki odżywcze i zatrzymuje wilgoć. 

Lokalna produkcja węgla drzewnego jest nie tylko 
pożyteczna dla przyrody, lecz także bardzo ważna dla 
biorących w niej udział. Wielogodzinna, wspólna praca 
nie tylko integruje, ale również motywuje do ochrony 
środowiska.  

Podobnie jak późniejsze porządkowanie lasu. Gnijące 
kłody i gałęzie, których nie można spalić, układa się w 
skonstruowanych specjalnie na tę okazję ogrodzeniach. 
Następnie wszyscy wypełniają je konarami, drobnymi 
gałęziami czy liśćmi. Takie płoty pełnią m.in. rolę 
przeciwwietrzną.  

http://www.troyacevre.org/
http://www.tiedetila.fi/tiedetila/aloitus.htm


SLO (Niemcy)  
http://www.senioren-lernen-online.de 

To niewielka organizacja o profilu edukacyjnym 
powołana w formie spółki cywilnej. Działa online,  
a jej ekspertami są seniorzy wolontariusze.  

SLO angażuje się w pomoc osobom starszym, 
informując i ucząc je korzystania z narzędzi uczenia 
się przez całe życie; zwłaszcza z użyciem Internetu,  
w tym rozmaitych platform. Dzięki temu seniorki  
i seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach z dowolnego 
miejsca, na przykład w domu, włączając Internet  
i zestaw słuchawkowy.  

W SLO trener może być uczniem, a uczący się 
trenerem, ponieważ każda starsza osoba jest 
ekspertem w dziedzinie, którą zajmowała się przez 
wiele lat do przejścia na emeryturę. Stosowanie 
metody peer to peer – uczenia się, która opiera  
się na dzieleniu się wiedzą – daje doskonałe efekty  
i integruje uczestników zajęć i kursów.   

   

 Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Od 2002 roku SLO przygotowuje i prowadzi kursy 
online, warsztaty i spotkania dla osób starszych, 
koncentrując się na tematach dotyczących 
korzystania z TIK. Wydaje poradniki (m.in. e-poradnik 
„Sensory dla seniorów”), a ponadto jest wirtualnym 
„pogotowiem ratunkowym” w sprawach 
komputerowych.  

Aktualnie SLO organizuje warsztaty (online) nt. 
budowania sensorów wskazujących poziom CO2 w 
pomieszczeniach. Materiały do budowy czujników 
można zakupić w SLO (zostaną przesłane pocztą), 
natomiast pomoc trenera jest bezpłatna.  

Własne doświadczenia z udziału w warsztacie opisała 
na blogu Johanna. 
https://blogsaetze.com/2021/07/04/zu-guter-letzt-
die-visualisierung/ 

http://www.senioren-lernen-online.de/
https://blogsaetze.com/2021/07/04/zu-guter-letzt-die-visualisierung/
https://blogsaetze.com/2021/07/04/zu-guter-letzt-die-visualisierung/
https://blogsaetze.com/2021/07/04/zu-guter-letzt-die-visualisierung/

