TIK dla eko-synergii seniorów
Wiadomości nr 1
Przedstawiamy projekt partnerstwa austriacko-szwedzko-turecko-polskiego;
chcemy w nim rozmawiać i działać na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
używając do tego nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych: komputera,
Internetu, mediów społecznościowych.
(TIK=Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)
Mamy nadzieję, że przekonamy Państwa, iż nowoczesne technologie nie tylko
ułatwiają życie codzienne, lecz także pozwalają uczestniczyć w działaniach
publicznych; a ponadto umożliwiają nam (obywatelom) wpływanie na decyzje
podejmowane na szczeblach centralnych. Są też narzędziami, dzięki którym
możemy kontrolować, czy i jak wdrażane są zasady zrównoważonego rozwoju.
Nie zrealizujemy tego bez komunikowania się, wymiany doświadczeń,
uczenia się od siebie, doskonalenia umiejętności – jednym słowem
bez uczenia się każdego dnia, i przez całe życie; do czasu,
kiedy ma się na to ochotę i możliwości.
„Uczenie się przez całe życie” jest jednym z priorytetowych programów Unii
Europejskiej w obszarze edukacji i nauki. Każdy obywatel UE – zgodnie z jego
założeniami – powinien mieć dostęp i możliwości do zdobywania wiedzy
w systemie formalnym, poza formalnym lub nieformalnym. Cele są ambitne:
do 2020 roku 15 % dorosłych będzie dokształcać się (dziś to 10 %).
Polska na razie nie ma się czym chwalić – zajmujemy, pod względem liczby
dorosłych korzystających z uczenia się przez całe życie, jedno z ostatnich miejsc
w UE. Do tego poziom umiejętności podstawowych wśród dorosłych jest niski,
zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Celem naszego projektu jest wzmocnienie właśnie tych umiejętności i
wykorzystanie ich do międzynarodowego dialogu na temat ekologii.
Rozmowy ułatwi nam vademecum TIK dla eko-seniorów, w którym znajdą się
dane o najlepszych praktykach i doświadczeniach partnerów projektu, a także
informacje dotyczące korzystania z TIK na co dzień. Wspólnie będziemy tworzyć
treści na stronie internetowej projektu www.ecosynergia50plus.com; ponadto
zapraszamy do tworzenia bloga „eko-synergia seniorów”. Wymieniajmy się
doświadczeniami i wiedzą, ponieważ dzięki temu poznamy problemy
ekologiczne i ich rozwiązania w krajach partnerów.
Jesteśmy pewni, że tematów do rozmów nie zabraknie.
Zapraszamy do wspólnej przygody!
Międzynarodowy zespół projektowy z Polski (SIE), Austrii (SPES), Szwecji (MobilEducation)
i Turcji (TROY)

Partnerzy projektu
Polska: Społeczny Instytut Ekologiczny
Austria: SPES Zukunfsakademie
Szwecja: Association Mobil Education
Turcja: Troy Enviromental Association

Pierwsze spotkanie w Polsce
Mamy za sobą pierwsze spotkanie w ramach projektu
„TIK dla EKOSYNERGII seniorów”.
Zgodnie z planem odbyło się ono w Polsce,
a zorganizował je koordynator – Społeczny Instytut
Ekologiczny. Przez cztery dni gościliśmy przedstawicieli
partnerów projektu: ze szwedzkiej organizacji
MobilEducation, tureckiej TROY Environmental
i z Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES
Zukunftsakademie. Miejsca do spotkań użyczył nam
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW),
także uczestniczący w projekcie.
Kilkadziesiąt osób z WUTW spotkało się
z przedstawicielami SIE i partnerów zagranicznych.
Każda z organizacji krótko się przedstawiła.
Zacznijmy od gospodarza spotkań Wawerskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapewnia on seniorom
- dzięki umożliwieniu dostępu do licznych kursów,
wykładów i aktywności - wszechstronny rozwój
intelektualny i fizyczny. Seniorzy mogą m.in. uczyć się
języków obcych, uczestniczyć w zajęciach
komputerowych, w wielu wykładach, w zajęciach
gimnastycznych, nordnic walking, wycieczkach
w kraju i zagranicą.
Działania Uniwersytetu przełamują stereotypy
związane z oceną seniorów m.in. poprzez ich aktywny
udział w życiu dzielnicy i miasta.
Po tej prezentacji przedstawili się goście, którym
członkowie WUTW zadawali wiele pytań.
Turecki TROY Environmental (TROY Środowisko)
z miejscowości Çanakkale pracuje z młodzieżą
i osobami dorosłymi. Organizacja od lat współpracuje
z Niemcami, Polską, Hiszpanią, Włochami, Grecją.
Skupia się na tematach ważnych dla każdego
obywatela, a więc dotyczących zmian klimatycznych,
w tym kwestiach energetycznych.
Najnowszy projekt to ten dotyczący TIK i dostępności
smartfonów dla osób 65+, które mają problemy
zdrowotne, mieszkają same, albo dotyka je
i jedno, i drugie.

Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES
Zukunftsakademie (Akademia przyszłości) prowadzi
m.in. Bank Czasu 55+, czyli sąsiedzką pomoc opartą na
wzajemności. Godziny są księgowane na tzw. kontach
czasu. Celem banku jest wsparcie, które pomaga jak
najdłużej żyć samodzielnie w miejscu zamieszkania.
Ta forma obejmuje drobne usługi i pomoc we
wszystkich dziedzinach np. przy pracach domowych,
w ogrodzie, przy zwierzętach domowych, w zakupach,
w korespondencji. SPES prowadzi też liczne zajęcia,
kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz wielokierunkowo wspiera rodziny.
Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation stawia
sobie za cel pomoc seniorom w aktywnym
uczestnictwie w świecie cyfrowym, dzięki m.in.
korzystaniu ze smartfonów i tabletów (Szwecja
znajduje się w czołówce państw wykorzystujących
powszechnie technologie informatyczne
i komunikacyjne). Organizacja prowadzi kursy
dotyczące np. używania tabletów w życiu codziennym
czy korzystania z mediów społecznościowych.
Używane przez Mobileducation aplikacje i inne
narzędzia odpowiadają potrzebom seniorów.
I wreszcie pomysłodawca i koordynator projektu.
Społeczny Instytut Ekologiczny działa od 1990 r.
i od początku wspiera budowę społeczeństwa
obywatelskiego prowadząc akcje i realizując projekty
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja ma
doświadczenie we współpracy z seniorami – w latach
2011-2014 zrealizowano trzy projekty wolontariatu
seniorów: w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie”, były to partnerstwa z Turcją, Grecja i Niemcami
efektem tych projektów była m.in. strona internetowa
www.ecosynergy50+.com.
Na spotkaniu roboczym partnerzy projektu omówili
zasady wdrażania kolejnych jego założeń, przydzielając
zadania każdej z organizacji. Grupa wypracowała m.in.
terminarz spotkań w krajach partnerów, kontaktów
między spotkaniami, telekonferencji, ustaliła priorytety
i metody pracy nad rezultatami.
Był też czas na krótki wypad do miasta.
Warszawa naszym gościom bardzo się spodobała.

Seniorzy w UE
Całkowita liczba ludności w UE – ponad 501 milionów, w tym osoby
między 50-64 stanowią 19%; między 65-79 – 13%, osoby 80+ - 5%.
W Polsce - 21% - wiek 50-64; 10% - wiek 65-79: 3% - 80+
W Austrii - 18% - wiek 50-64; 13% - wiek 65-79; 5% - 80+
W Szwecji – 19% - wiek 50-64; 13% - wiek 65-79; 5% - 80+
W Turcji – 12% - wiek 50-64; 6% - wiek 65-79; 1% - 80+
Codziennie korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych:
36% osób w wieku 55-64 lat, 17% osób w wieku 65-74 lat
Z badań wynika, że w grupach: 55-64 lat – 35 % posiada niskie
umiejętności; 16% średnie i 1% wysokie; 65-74 lat – 22 % posiada
niskie umiejętności; 7% średnie i 0% wysokie.

