
  
 
 
Czwarte międzynarodowe spotkanie 
partnerów projektu zorganizował zespół 
stowarzyszenia MobilEducation. Odbyło 
się od 29 sierpnia do 1 września 2022 w 
Visby na Gotlandii.  
 
MobilEducation /https://mobileducation.se/ 
Organizacja non-profit założona w 2013 roku. 
Aktualnie ma siedzibę w miejscowości Hemse 
na Gotlandii. Organizacja prowadzi działalność 
edukacyjną, oferuje warsztaty, szkolenia i 
kursy TIK dla seniorów; współpracuje z siecią 
SeniorNet Sweden przy tworzeniu portalu 
dobrych praktyk i materiałów szkoleniowych 
dla seniorów. https://seniornetstudera.se/. 
 

 
 
Miejsce spotkania, historyczne miasteczko 
Visby z dziedzictwem wikingów i handlu 
hanzeatyckiego, robi duże wrażenie. O jego 
historii opowiedziała Kathleen Gow Sjöblom, 
przewodniczka z „Fornsalen” Muzeum 
Historycznego Gotlandii. Placówka, której 
zbiory obejmują 400 tys. eksponatów, 
przybliża historię, geologię i przyrodę wyspy. 
Zbiory podzielone są na cztery sekcje: 
kulturową, dzieł sztuki, historii naturalnej, 
archeologiczną. Na wystawach zgromadzono 
m.in. odzież, sprzęt domowego użytku, 
biżuterię, broń i narzędzia rolnicze z epoki 
brązu, ery wikingów i średniowiecza. Atrakcję 
stanowi zbiór monet z całego świata, z których 
najstarsze liczą sobie około 1200 lat. Uwagę 
zwraca też ekspozycja sztuki maryjnej z 
kościołów Gotlandii.   

 

 
 
Krok od muzeum rozciągają się starówka i 
Ogród Botaniczny https://visbybotan.se/#.  
 
Ogród położony jest wzdłuż plaży, na północ 
od Almedalen, słynnego miejsca, gdzie co roku 
spotykają się politycy, działacze i media na 
Tygodniu Politycznym zorganizowanym po raz 
pierwszy w 1968 r. To wtedy Olof Palme, 
ówczesny polityk Partii Socjaldemokratycznej, 
przemawiał do mieszkańców z lawety 
ciężarówki. To już tradycja, że każdego roku 
szwedzkie partie polityczne, urzędy i 
organizacje pozarządowe prezentują się na 
otwartych debatach i seminariach. W ub. r. 
odbyło ich ponad dwa tysiące w ciągu 
zaledwie tygodnia. Impreza cieszy się 
rekordowym zainteresowaniem, a według 
organizatorów festyn odwiedza rocznie ponad 
20 tys. osób. 
 
Ogród botaniczny, otoczony wysokim murem i 
koronami potężnych drzew, które chronią 
przed wiatrami, ma dzięki temu wyjątkowy 
mikroklimat. To on, w połączeniu z łagodnym 
klimatem wyspy sprawia, że są tam rośliny, 
które nie przetrwałyby w innych regionach 
Szwecji, a nawet na północnej półkuli. 
W Visby ciekawe są też okolice Skogränd i 
Fiskargränd, gdzie latem idylliczne domy toną 
w różnokolorowych kwiatach, w tym w 
czerwonych pnących rożach. Poznawanie 
Visby zakończyła wspinaczka do ruin Helge 
And, skąd można podziwiać  panoramę z 
murami miasta i szerokiego, niekończącego się 
horyzontu morza Bałtyckiego. 
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Na Gotlandii seniorki i seniorów wspiera 
SKPF, miejskie stowarzyszenie emerytów 
https://www.skpf.se/ i Region Gotland, 
https://gotland.se/senior 

 
 
Margareta Palmedal, przewodnicząca 
lokalnego klubu SKPF Pensionärerna na  
Gotlandii, przywitała grupę i przedstawiła 
działania, jakie klub oferuje 1200 członkiniom i 
członkom. Lokalny oddział SKPF jest 
organizacją otwartą, non-profit, wolną od 
religii i polityki. Plan działań na 2022 rok 
obejmuje wizyty studyjne, wycieczki 
autokarowe po Gotlandii, spacery z 
przewodnikiem, piesze wędrówki, cyfrowe 
kawiarenki i tzw. stoliki kumpli, przy których 
seniorki i seniorzy mogą spotkać się z 
przyjaciółmi, porozmawiać, napić kawy. 
Region Gotland współpracuje z SKPF, 
organizując cyfrowe kawiarnie, wydarzenia 
Kick Off i 12-tygodniowy kurs z zakresu TIK. 
Seniorzy mają możliwość wypożyczenia 
tabletu z bibliotek, które gwarantują też 
bezpłatne wsparcie informatyczne. Jak się 
bowiem okazuje, wiele starszych osób wciąż 
nie czuje się komfortowo z cyfryzacją. 
 
SeniorNet Sweden wspiera seniorki i 
seniorów https://seniornet.se/ 
SeniorNet Sweden zaprezentował Terttu 
Bohlin z lokalnego klubu organizacji w Örebro. 
Organizacja zrzesza około 6 300 osób w 40 
lokalnych klubach w całym kraju. Główną idea 
działalności jest uczenie seniorek i seniorów 
przez osoby starsze korzystania z technologii 
cyfrowej. Celem jest wsparcie w bezpiecznym 
korzystaniu z Internetu i poznawaniu jego 
możliwości.   

 

 
 
Każdy klub ma zarząd pracujący non profit, 
który planuje program dla kół naukowych, a 
także zajęcia dla seniorek i seniorów. Część 
klubów dysponuje pracowniami 
komputerowymi, inne współpracują z 
gminami, szkołami czy kołami naukowymi. 
Ambicją SeniorNet Sweden jest sprawić, by 
osoby starsze czuły się komfortowo i 
bezpiecznie, korzystając z nowoczesnych 
technologii. Krajowa sieć wolontariuszek i 
wolontariuszy, poprzez różne działania, 
podnosi wiedzę seniorek i seniorów na tematy 
związane z technologią TIK. Konkretne osoby z 
sieci zapewniają wsparcie IT, a także szkolenia, 
od poziomu podstawowego do 
zaawansowanego, po niskich kosztach. 
Metody nauki są dostosowane do możliwości 
osób starszych. Chodzi bowiem o to, by każda 
z nich mogła i chciała dalej się uczyć. Grupy 
różnią się zależnie od zgłoszonych potrzeb.  
Sieć zapewnia osobom z wolontariatu 
bezpłatny dostęp do wszystkich szkoleń 
SeniorNet w necie, zniżki na wsparcie, 
czasopisma, szkolenia i programy 
antywirusowe. Dla osób z niewielkimi 
niepełnosprawnościami dostępna jest pomoc i 
porady, jak dostosować urządzenie, z którego 
się korzysta. W sieci seniorki i seniorzy 
pomagają sobie nawzajem, by czuć się 
osobami należącymi do społeczeństwa 
cyfrowego. Pandemia zmusiła wiele starszych 
osób do długiej i stresującej kwarantanny. 
SeniorNet Sweden przełamywał tę izolację. 
Uczył, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń lub 
spotykać się online na platformach cyfrowych 
typu Zoom, Teams itp. 
 

https://gotland.se/senior
https://seniornet.se/


Sztuka surfingu - zwiedzanie online wystaw w 
Niemczech 
https://senioren-lernen-online.de/ 
 
Barbara Leisner ze Stowarzyszenia Senioren-
Lernen-Online mówiła o tym, że organizacja 
od 2007 roku oferuje wirtualne zwiedzanie 
wystaw, muzeów i miejsc dziedzictwa 
kulturowego. Odwiedzający mogą oglądać 
sztukę i wymieniać się pomysłami na jej temat 
samodzielnie lub wirtualnie razem. Wszyscy, 
którzy w tym uczestniczą, wykorzystują własne 
urządzenia w domu, w określonym terminie, 
np. w każdą ostatnią środę miesiąca podczas 
godzinnej sesji. 
 

 
 
Najlepiej, jeśli uczestniczki i uczestnicy 
dysponują komputerem lub laptopem. Mogą 
też ewentualnie korzystać z tabletu lub 
smartfona. Potrzebują również programu do 
komunikacji wideo i czatowania w Internecie. 
Wskazany jest także mikrofon lub zestaw 
słuchawkowy. Jeśli chce się skorzystać z 
wideo, niezbędna jest kamerka. 
 

 
 
Przygotowanie do wizyty na wystawie lub w 
muzeum obejmuje przeszukanie Internetu i 
znalezienie aktualnie trwających wystaw w 

muzeach, które są w kręgu zainteresowań 
grupy. Łatwym sposobem jest rozpoczęcie od 
kliknięcia w link 
https://artsandculture.google.com i wybranie 
motywu zgodnie z zainteresowaniami.  
Kilka przydatnych linków do 
rozpowszechniania i uczestnictwa: 
 

 https://kunstsurfen.blogspot.com/ 
 https://senioren-lernen-

online.de/angebote/kunst/  
 https://www.facebook.com/groups/1

66599693395485  
 https://twitter.com/LeisnerBarbara 

 
Grupa malarska z Polski 
https://sie.org.pl/ 
Ela Priwieziencew ze Społecznego Instytutu 
Ekologicznego, organizacji non-profit 
założonej w 1990 roku, mówiła o tym, że 
stowarzyszenie prowadzi i wspiera inicjatywy 
ekologiczne w Polsce. Od wielu lat działa też 
na rzecz osób starszych. Aktualnie organizacja 
współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Wawrze, który jest jednym z 
warszawskich stowarzyszeń non-profit 
wspieranych finansowo przez państwo. 
Pierwszy taki uniwersytet powstał w Polsce w 
1975 roku. Wszystkie UTW oferują miejsca, w 
których ludzie mogą się spotykać, dyskutować, 
uczyć itp. 
 
Misją organizacji jest utrzymanie osób 
starszych w dobrej kondycji intelektualnej i 
społecznej poprzez umożliwianie im uczenia 
się przez całe życie, przeciwdziałanie izolacji i 
marginalizacji, promocję działań ekologicznych 
i zdrowego stylu życia, zachęcanie do 
uczestnictwa w kulturze i poznawaniu 
dziedzictwa kulturowego. 
Wiele osób starszych zostaje na lato w domu i 
dlatego wszelkie kontakty z grupą rówieśniczą 
są bardzo ważne. Spotkania w grupach 
seniorskich dają dużo radości. Jednym z 
działań prowadzonych przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wawrze są zajęcia z 
malarstwa. Ta grupa skupia 31 osób, 30 pań i 
pana. Zajęcia i warsztaty malarskie, które  
prowadzi profesjonalny artysta, odbywają się 
raz w tygodniu. Z powodu pandemii większość 
spotkań odbywała się od 2020 r. online, co 
wymagało znajomości obsługi TIK. 

https://kunstsurfen.blogspot.com/
https://senioren-lernen-online.de/angebote/kunst/
https://senioren-lernen-online.de/angebote/kunst/
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Aby szybko się komunikować, mentor założył 
grupę o nazwie „Metaphysical Green” na 
WhatsApp-ie, ale do dyskusji i wykładów 
wykorzystano także Facebook, YouTube, 
Zoom. Wszyscy zgodzili się, że plenery 
malarskie muszą się odbywać. Co roku we 
wrześniu grupa na 10 dni wyjeżdża na wieś – 
tak było nawet w czasie pandemii. Jeden z 
plenerów utrwalono na filmie nagranym przez 
seniorów z grupy malarskiej, 
https://youtu.be/nXEP0w61cYU. 
 
Ważnym źródłem informacji dla osób 
starszych jest Facebook. Jak mówią, dzięki 
niemu wiedzą, co dzieje się w ich dzielnicy. Czy 
ktoś potrzebuje pomocy w ogrodzie lub w 
domu? A może przyda się wsparcie w 
miejscach publicznych? Członkinie i 
członkowie Uniwersytetu umówili się na 
przykład za pośrednictwem Facebooka na 
spotkanie w Parku Helenów, by zebrać 
uschnięte liście z rododendronów. To ważne 
miejsce, gdzie prowadzona jest rehabilitacja 
dzieci z niepełnosprawnościami. Ważne, by 
pomagać ludziom w trudnej sytuacji, nawet 
jeśli jest to tylko pomoc w sprzątaniu parku, 
gdzie bawią się dzieci. Można to zrobić 
również w inny sposób. Grupa malarska 
ogłosiła aukcję obrazów na leczenie chorego 
chłopca. 
 

 
 
Dzięki wykorzystaniu narzędzi 
teleinformatycznych starsze osoby mogły 
także szybko zorganizować pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy. Trzydziestoosobowa 
grupa przez trzy tygodnie robiła kanapki, po 
tysiąc sztuk dziennie, dla osób 
przyjeżdżających na warszawski Dworzec 
Warszawa Centralna.  Inicjatywę wsparło 
starostwo powiatowe i właściciele sklepów.   
 
Cyfrowe ścieżki przyrodnicze w Finlandii 
http://www.tiedetila.fi/ 
Kari Kotiranta z organizacji Tiedetila pokazał, 
jak tworzyć cyfrowe szlaki przyrodnicze i co 
jest do tego potrzebne. Niezbędne są cztery 
elementy: szlak, oznaczenie terenu i zapis 
cyfrowy; aplikacje i strony internetowe, na 
których można zamieścić informacje o szlaku.   
Przykład to przygotowany w ramach projektu 
szlak w rezerwacie Purola. Oznaczony jest 
tablicami, na których są informacje i kody QR.    
Podczas planowania trasy czy szlaku warto 
skorzystać z aplikacji, programów lub map. W 
Finlandii będzie to np. album National Land 
Survey of Finland ze szczegółowymi opisami 
terenu; bardzo przydatny w tworzeniu 
własnego szlaku. 
 

 
 
Najważniejsza na szlaku jest właściwa i 
wyczerpująca informacja. Podana w sposób 
prosty i ciekawy. Musi zachęcać do wyruszenia 

http://www.tiedetila.fi/


w teren. Równie ważne jest odpowiednie 
oznakowanie terenu, widoczne wzdłuż całego 
szlaku. Na drogowskazach szlaku Pihlajavesi 
oznaczeniem są stylizowane pęczki jagód 
jarzębiny. Cyfrowe znaki i informacje 
wymagają aplikacji do tworzenia kodów QR, 
aplikacji do odczytu kodów QR i strony 
internetowej na przykład aplikacji Google. 
Narzędzia Google to łatwy sposób na 
tworzenie stron internetowych.  
 

 
 
Kształtowanie możliwości uczenia się przez 
całe życie https://seniornet.se/ 
Jak opowiadała Zuzanna Branner, w 2020 i 
2021 roku seniorki i seniorzy w Szwecji zostali 
w domach, w izolacji i w samotności. Dla 
organizacji był to impuls do nowych działań. 
Najaktywniejsze starsze osoby ze 
Stowarzyszenia SeniorNet Sweden 
zorganizowały grupę gotową podjąć wyzwanie 
„SeniorNet Sweden podróżuje do krainy 
cyfrowej”. Jej członkinie i członkowie zaczęli 
dyskutować online i planować kolejne 
działania, a także szukać pomysłów i inspiracji 
w Internecie. Spotkania online miały pomóc 
starszym osobom lepiej poruszać się w świecie 
cyfrowym, zainspirować kulturą i 
kreatywnością. 
Szybkie tempo cyfryzacji z jednej strony daje 
możliwości niemal natychmiastowych 
interakcji w społeczeństwie, jednak często 
wyklucza osoby starsze. Wielu z nich brakuje 
cyfrowych umiejętności. Szwedzki 
Departament Infrastruktury szukał sposobów 
na przyspieszenie szkoleń TIK dla seniorów. To 
wtedy Stowarzyszanie zaproponowało 
stworzenie miejsca, platformy, dzięki której 
każda seniorka i senior z zerowymi, 
mniejszymi lub większymi kompetencjami 
cyfrowymi może zdobyć lub podnieść 
umiejętności TIK, znaleźć interesujące treści i 
informacje. Do współpracy zaproszone zostały 
organizacje, które miały już materiały 
edukacyjne i szkoleniowe. Kolejnym krokiem 
było stworzenie portalu prezentującego 
wszystkie filmy i materiały do nauki. Projekt 
portalu edukacyjnego seniornetstudera.se 

łączy wiele klubów SeniorNet Sweden, inne 
organizacje seniorów i władze w Szwecji. 
Strona jest łatwa w użyciu z przewodnikiem 
dla tych, którzy nie wiedzą, jak zacząć. 
Odpowiadając na quiz składający się z trzech 
pytań, użytkownik otrzymuje sugestie, jak 
rozpocząć. Na stronie znajduje się sześć 
tematów w sześciu kolorach: informacje i 
podstawy, komunikacja i współpraca, treść, 
bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów, 
słowa i koncepcje związane z cyfryzacją/TIK. 
Dostępna jest funkcja filtrowania pokazująca 
opcje każdego z trzech etapów wyboru: temat, 
poziom wiedzy i jednostka. 

 
Kreatywne pisanie online dla seniorów 
(Writing-your-life) 
https://skrivarklivet.se/ 
 
Starsze osoby, przechodząc na emeryturę, co 
podkreślała Zuzanna Branner, mają więcej 
czasu dla siebie i wiele z nich chciałoby 
podzielić się wspomnieniami. Jednym ze 
sposobów jest spisanie wspomnień. Jak to 
zrobić, żeby nie było nudo, żeby było 
ciekawie?  
Stąd pomysł na stworzenie kursu online  
„Opisać – swoje- życie”. Obejmuje on 
spotkania i rozmowy online, a także 
korespondencję mailową, którą przesyłane są 
wskazówki i porady. Daje to osobom 
uczestniczącym w kursie czas na indywidualną 
refleksję i praktyczne ćwiczenia. 
 

 

https://skrivarklivet.se/


 
Tworzenie fotoksiążek online w serwisie 
Canva 
https://www.canva.com/ 
  
Kim George zaprezentowała sposób tworzenia 
fotoksiążek z wykorzystaniem narzędzi 
CANVA. Jest to bezpłatne oprogramowanie do 
publikowania, które umożliwia przygotowanie 
różnych produktów.  
Oto kilka wskazówek do stworzenia własnego 
albumu. 
1.Zapoznać się z instrukcją CANVA. 
2.Zaplanować temat albumu. 
3.Przywołać wspomnienia związane ze 
zdjęciami, które chcemy umieścić w albumie. 
4.Wybrać zdjęcia analogowe i zamienić je na 
cyfrowe, skanując lub robiąc starym 
fotografiom zdjęcia komórką. 
 

 
 
 
Podpisy pod zdjęcia rodzinne.  
Łatwy sposób dla początkujących, aby 
rozpocząć pisanie. 
 
Helinä Hirvasoja opowiedziała o zajęciach TIK, 
które prowadzi w sztokholmskiej dzielnicy 
Södertälje dla grupy seniorek i seniorów 
mówiących po fińsku. Spotykają się dwa razy 
w miesiącu i m.in. opracowują teksty do zdjęć. 
Każda i każdy zaczyna od zeskanowania kilku 
własnych zdjęć rodzinnych i napisania do nich 
krótkiego tekstu. W grupie są starsze osoby 
zaczynający przygodę z TIK, używają więc 
smartfonów i MS Word jako narzędzia 
tekstowego. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
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