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Działania na rzecz aktywności  
osób dojrzałych w sieci  

 



KOALICJA „DOJRZ@ŁOŚĆ W SIECI” 



KOALICJA „DOJRZ@ŁOŚĆ W SIECI” 

Koalicja to: 

• unikalana formuła, łącząca doświadczenia przedstawicieli różnych środowisk:  
 biznesu, organizacji pozarządowych, samorządów oraz administracji publicznej  

• źródło eksperckiej wiedzy przy realizacji projektów związanych z edukacją i włączeniem  
  cyfrowym osób starszych 

• łączy doświadczenie 3 sektorów co pozwala wykorzystać potencjał i skalę, aby skuteczniej 
 realizować działania na rzecz generacji 50+ 

Cele: 

• powszechne wykorzystanie nowych technologii przez osoby 50+ 

• zachęcanie osób 50+ do zdobywania umiejętności koniecznych do korzystania z nowych 
technologii 

• promowanie najlepszych praktyk z zakresu edukacji, szkoleń i aktywizacji wykluczonych 
cyfrowo seniorów 

• inicjowanie debaty publicznej i nagłaśnianie problemu e-wykluczenia  

• budowanie szerokiej koalicji podmiotów działających na rzecz edukacji cyfrowej  



WŁĄCZENIE CYFROWE 50+ 

Wspólne działania Koalicji  
•   Raporty  

 Raport Otwarcia 

 Raport „Internet wzbogacił moje życie” 

 Raport „Internet dla użytkowników 50+” 

•   Konferencje 

 zwrócenie uwagi administracji publicznej, organizacji pozarządowych  
   i biznesu na problem wykluczenia cyfrowego osób 50+ oraz konieczność  
   podejmowania wspólnych działań na rzecz edukacji cyfrowej 

• Konkurs na dobre praktyki 

 Wyszukiwanie i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu edukacji cyfrowej 50+ 

• Tydzień z Internetem 

 cel: zmotywowanie do korzystania z Internetu  

 projekt objęty patronatem Komisji Europejskiej w całej Europie, w Polsce  
  koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

zaangażowanie członków Koalicji: FRSI, UPC Polska, Orange Polska,  

Microsoft, ZHP  

 



WYKLUCZENIE CYFROWE - SKALA PROBLEMU 



RAPORT  
INTERNET DLA UŻYTKOWNIKÓW 50+ 

Raport odpowiada na pytania: 
 
• Czy serwisy internetowe są 

przyjazne i zaprojektowane  
z myślą o użytkownikach 50+? 

• Na jakie rzeczy należy 
zwracać uwagę tworząc 
serwisy, które będą przyjazne 
intuicyjne i łatwe w obsłudze 
dla starszych odbiorców? 

• W jaki sposób powinny być 
tworzone strony internetowe, 
z których osoby 50+ będą 
chętnie korzystały? 



OSOBY 50+ NAJSZYBCIEJ PRZYRASTAJĄCA GRUPĄ INTERNAUTÓW  
Według ostatnich badań Internetu użytkownicy 50+ stanowią ok. 30% wszystkich 
internautów, podczas gdy osiem lat temu było ich zaledwie 16%.  
 
Osoby 50+ to jedyna grupa internautów, której liczba w sieci rośnie. 
 
Dojrzali użytkownicy internetu są bardziej wymagający, jeśli chodzi o treść i sposób jej 
przekazywania. 
 



ZASADY TWORZENIA STRON WWW 

Przygotowując strony należy pamiętać, że użytkownikami sieci są nie tylko 
młodzi ludzie, ale w coraz większym stopniu osoby dojrzałe, które mają inne 
wymagania i oczekiwania zarówno co do użyteczności, jak i dostępności stron 
www.  
 
Na co zwracać uwagę: 
• ważna jest czytelna struktura, pozwalająca w każdej chwili określić, gdzie 

się jest i jak wrócić do strony głównej lub poprzedniej zakładki, 
• łatwa nawigacja,  
• zawsze też należy dawać jasne instrukcje do wykonania określonych 

działań oraz pokazywać komunikaty błędów wraz z informacją, jak je 
usunąć.  

• dla starszych użytkowników dużym wyzwaniem są ruchome elementy 
interfejsu, bo wymagają sporej  wprawy w posługiwaniu się myszką, 
dlatego autorzy raportu zalecają albo całkowitą rezygnację z nich albo 
ułatwienie ich obsługi.  

 



AKTYWIZACJA OSÓB DOJRZ@ŁYCH 
 

PROJEKT OBYWATELSKI 
CASE STUDY 



PROJEKT OBYWATELSKI 
w „Szkole @ktywnego Seniora-S@S” 

S@S, to pogram realizowany w ramach partnerstwa publiczno-społecznego 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz Towarzystwo 
Polsko-Niemieckie w Krakowie (więcej: www.sas.tpnk.org.pl) 

http://www.sas.tpnk.org.pl/


PROJEKT SEVIR 
Senior volunteers in interest representations 

(2006- 2008) 

• Partnerzy: Bułgaria, Niemcy (3 organizacje), Polska (2 organizacje), 
Szwajcaria, Wlk. Brytania, Włochy 

 
• Wnioski: 

– Aktywna postawa obywatelska już teraz istnieje w krajach europejskich: 
seniorzy angażują się w reprezentowanie interesów własnego środowiska.  

– W celu zagwarantowania adekwatnej uwagi decydentów w tej trudnej 
sytuacji, aktywni starsi ludzie potrzebują specjalnych warunków i narzędzi do 
działania. 

– Usiłowania mające na celu wzmocnienie reprezentacji interesów seniorów w 
życiu publicznym są częścią ruchu na rzecz rozwoju demokracji bezpośredniej i 
większej odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. 

– Decydenci polityczni zajmujący się polityką dot. seniorów; otrzymają oni 
sugestie dotyczące dopingowania i wspierania udziału seniorów w 
reprezentowaniu ich środowisk poprzez dostosowywanie programów 
edukacyjnych do ich potrzeb  

 
• Poradniki do stymulowania aktywności obywatelskiej: Umiejętności 

niezbędne do partycypacji oraz Skuteczna partycypacja. 
 Pliki do pobrania na: http://www.sevir.eu/ 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


