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Na szczęście pandemia jest już przeszłością i międzynarodowe spotkania partnerów projektu „TIK – 
dlaczego nie kultura i kreatywność seniorów” mogą odbywać się w rzeczywistym wymiarze. Po 
wielu miesiącach oczekiwania partnerzy, czyli MobilEducation (Szwecja), Tiedetila (Finlandia), 
Troya (Turcja) i Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska) spotkali się w Lubece, rodzinnym mieście 
Ingo i Sabine, członków organizacji SLO. 

 
Gospodarzem spotkania było SLO (Senioren–Lernen–Online), a ponieważ organizacja nie ma stałej 
siedziby, ponieważ działa wyłącznie online, miejscem warsztatów był internat dla uczniów szkół 
średnich.  
Program obejmował wykłady online przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się cyfryzacją 
seniorów, prezentację działań partnerów, warsztaty na temat budowy i kodowania urządzenia do 
pomiaru CO2, wewnętrzne spotkanie dotyczące realizacji projektu i możliwości dalszej współpracy. 
Partnerzy zwiedzili stare miasto, uznane przez UNESCO za dziedzictwo kulturowe, oglądając je nie 
tylko „od środka”, lecz także patrząc znad rzeki Trave, która opływa historyczne centrum. W Muzeum 
Hanzy poznali historię niezwykłego przedsięwzięcia, jakim przez kilka stuleci była sieć miast 
hanzeatyckich.   
 
 
  



 
 
Sesja hybrydowa 
Dwa wykłady online odbyły się w ramach sesji hybrydowej, w której partnerzy połączyli się z 
wykładowcami i innymi członkami SLO za pośrednictwem platformy ZOOM. Po raz pierwszy 
organizatorzy wykorzystali Meeting-OWL, niewielkie urządzenie z jedną kamerą (360 stopni), które 
rozpoznaje, podświetla, przenosi na ekran obraz i głos osób znajdujących się w pomieszczeniu.   
 
Nicola Röhricht, reprezentująca Federalne Stowarzyszenie Organizacji Seniorów e.V, mówiła o 
projektach dotyczących uczestnictwa cyfrowego seniorów, które od 2003 roku realizowane są w 
Niemczech. Stowarzyszenie patronuje około 120 organizacjom członkowskich. Są to stowarzyszenia 
społeczne, organizacje seniorów, partie polityczne i związki zawodowe, stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych i pacjentów, organizacje chrześcijańskie, stowarzyszenia sportowe itp. 
Reprezentują one miliony osób starszych w Niemczech. Nicola Röhricht opowiedziała, jak pracuje 
organizacja i wskazała dwa główne cele działań, czyli umożliwienie osobom starszym uczestniczenie 
w życiu publicznym, a także włączenie ich w proces cyfryzacji. Flagowymi projektami stowarzyszenia 
są „Digital Pakt Alter”, „Serwis Cyfryzacja i Edukacja Osób Starszych” oraz „Cyfrowy Kompas”. 
 
Z kolei Herbert Schmidt, 84-letni przedstawiciel stowarzyszenia seniorów miasta Würzburg 
przedstawił wykład „Cyfrowa mobilność w mieście i regionie Würzburg w czasach pandemii”. Herbert 
koordynuje prace grupy roboczej ds. cyfryzacji, zainicjował tworzenie kawiarenek internetowych „Od 
seniora dla seniora”.  Omówił ofertę kursów wirtualnych i wykorzystanie robotów humanoidalnych 
„yanny”, dostępnych na rynku również pod nazwą Robin; przedstawił też ofertę kursów dla 
multiplikatorów zwanych „Digital-Pilots”, którzy po przeszkoleniu mogą prowadzić zajęcia cyfryzacji 
dla seniorów.  
Dyskusja między partnerami na sali a uczestnikami online była ożywiona i ciekawa. Zastanawiano się, 
w jaki sposób wykorzystać i zaadaptować odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości 
zaprezentowane działania i projekty.  

 



     
 
Prezentacje organizacji partnerskich 
 
Mikael Balte (MobilEducation – Szwecja, https://mobileducation.se) omówił projekty wspierające 
seniorów w kreatywnych działaniach. Pomocne są krótkie filmy prezentujące korzystanie z Internetu 
mobilnego.  
Organizacja opracowała m.in. poradnik „Zwiedź sześć muzeów na śniadanie – zainspiruj się i nie 
zmęcz”, szczególne cenny w czasie pandemii; a także przygotowała kreatywne kursy pisania online, 
które w aktywny sposób angażują uczestników i umożliwiają bezpośredni, indywidualny kontakt z 
wykładowcą oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami kursu.  

 
Suzanne Branner (Szwecja, https://seniornetstudera.se/) zaprezentowała nowy portal 
stowarzyszenia SeniorNet Sweden, na którym zebrano przydatne dla seniorów informacje o 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Znajdują się na niej uporządkowane tematycznie 
materiały do nauki, porady, kursy i filmy, a także aktualne informacje. Wszystko po to, by seniorzy 
mogli stać się „niezależni cyfrowo” i w bezpieczny sposób używali telefonów komórkowych, 
komputerów czy tabletów. 
 
Tuula Kotiranta (Tiedetila – Finlandia, http://www.tiedetila.fi/tiedetila/aloitus.htm) omówiła kurs 
skanowania dla seniorów, który odbył się w siedzibie organizacji w kwietniu br. Uczestnicy przynieśli 
stare fotografie, slajdy, negatywy i przedmioty, które można zdigitalizować. Zdjęcia przywoływały 
wiele wspomnień, dzięki czemu kurs stał się miejscem ożywionej wymiany informacji o życiu 
przodków, lokalnej historii i wydarzeniach sprzed lat. Pokazano nagrany podczas warsztatu film 
video.  
 
Ela Priwieziencew (SIE – Polska, https://www.sie.org.pl ) przedstawiła działania seniorów 
Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które podczas pandemii ograniczały się głównie do 
kontaktów online. Umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komputerowych ułatwiała 
przetrwanie czasu izolacji, umożliwiała nie tylko kontakty, lecz także udział w zajęciach 
gimnastycznych, kursie malowania; wykładach o malarstwie czy prawidłowym odżywianiu się.  
Jak ważna jest umiejętność korzystania z TIK okazało się, gdy trzeba było szybko zorganizować pomoc 
dla uchodźców z Ukrainy. Trzydzieści seniorek przez trzy tygodnie przygotowywało po tysiąc kanapek 
dziennie dla osób, które uciekły z Ukrainy i przybyły na Dworzec Centralny w Warszawie. Inicjatywę 
wspierał urząd dzielnicy i sklepy, które przekazywały produkty. 
W maju tego roku, seniorzy zorganizowali wycieczkę, pierwszą po dwóch latach restrykcji i izolacji, 
szlakiem Jana Kochanowskiego, największego polskiego poety epoki Renesansu. I wtedy przydały się 
umiejętności TIK do robienia zdjęć, nagrywania filmów, wyszukiwania w Internecie informacji o 
poecie i miejscach, w których żył i tworzył. Nagrany materiał i zdjęcia uzupełnią kronikę Wawerskiego 
Uniwersytetu Seniorów. 

https://seniornetstudera.se/
http://www.tiedetila.fi/tiedetila/aloitus.htm


 
Nadide Su Dağlı (Troya –Turcja, https://troyacevre.org) omówiła sytuację seniorów w Turcji i 
podejmowane działania zmniejszające ich marginalizację z powodu niskich umiejętności związanych z 
TIK. Troya pomaga im, współpracując ze Stowarzyszeniem Praw Osób Starszych 65+ w Stambule, 
Stowarzyszeniem Edukacji Ustawicznej, Światowym Stowarzyszeniem Starości, Senexem i 
Stowarzyszeniem Hayat Boyu Hayat Dolu. Troya prowadzi m.in. warsztaty dla seniorów w 
największym w Çanakkale centrum dziennego pobytu osób starszych. Seniorzy są bohaterami 
programu emitowanego na Youtube, w którym opowiadają o historii miasta i swoim życiu.  
 
Barbara Leisner (SLO – Niemcy, https://Senioren-Lernen-Online.de) zaprezentowała opracowany 
przez seniorów, członków organizacji, e-podręcznik „Sensory dla seniorów”. Zawiera on informacje o 
przydatności  sensorów w codziennym życiu, w różnych sytuacjach i miejscach. Można ich używać w 
domu lub na zewnątrz do ochrony, sygnalizacji, informowania czy uruchamiania sprzętów.  Barbara 
omówiła również metody komunikowania się online nie tylko przy użyciu Google, lecz także przez 
Trello czy Slack.  
W jaki sposób bez pomocy zaprogramować własny sensor? Tego uczyli się partnerzy podczas 
warsztatu. Poznali budowę sygnalizacji świetlnej CO2, dowiedzieli się, jak części połączyć, przećwiczyli 
programowanie sensora. Radości nie było końca, gdy dzięki oprogramowania ArduBlock i 
przenoszeniu ich na urządzenie sensora, zapaliły się diody sygnalizujące poziom CO2 w 
pomieszczeniu. Zielona informuje, że stan powietrza jest dobry, żółta – pomieszczenie należy 
przewietrzyć.  
Kurs programowana sensorów CO2 jest jednym z rezultatów projektu i będzie przetłumaczony na 
języki organizacji partnerskich. Każdy będzie mógł z niego skorzystać. 
 

    

                                                   
    
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska  
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną 

https://senioren-lernen-online.de/

