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W pierwszym numerze chcielibyśmy przedstawić Wam nasz projekt i partnerów, którzy są 

zaangażowani w jego rozwój! 

Zacznijmy od dowiedzenia się więcej o koordynatorze naszych działań TAU! W tym wywiadzie Raul 

Castano de la Rosa i Sofie Pelsmakers wyjaśnią, skąd wzięła się idea projektu i jakie będą jego kolejne 

kroki. 
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Dlaczego projekt GreenerAge jest ważny? 
W celu osiągniecia społeczeństwa neutralnego dla klimatu do roku 2050, musimy zmienić swoje 

nawyki w kierunku bardziej zrównoważonych i zdrowszych. Osoby które są w drugiej połowie życia 

mają doskonałą sytuację, aby przyczynić się do stworzenia bardziej ekologicznej przyszłości. 

Dlatego GreenerAge dostarczając potrzebne narzędzia, chce wesprzeć ich w rozwijaniu tych 

kompetencji i umiejętności.  

 
“Co chcemy osiągnąć?” 

 
Chcemy stworzyć dostępną platformę cyfrową zawierającą kompleksowe treści merytoryczne i 

służącą do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami i użytkowniczkami. 

 
 
 

Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za naszą planetę.  

 
Osoby 55+ wnosząc swoje doświadczenie ic 

czas mogą wiele zaoferować w kontekście 

wprowadzania zmian środowiskowych.  
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Często ich dzieci opuściły już dom rodzinny, 

oni są na emeryturze. Dysponują ogromnym 

doświadczeniem życiowym czyniącym z nich 

ekspertów. Są zatem w doskonałej sytuacji, 

aby w znaczący sposób przyczynić się do 

budowania ekologicznej przyszłości – zarówno 

w działaniach indywidualnych, czy jako 

wolontariusze.  

 
GreenerAge chce zapewnić im odpowiednie 

narzędzia do rozwijania tych kompetencji i 

umiejętności. 

 
 

 
GreenerAge to projekt Erasmus+, który ma na celu stworzenie platformy edukacyjnej w celu 

podniesienia kompetencji ekologicznych dla osób w wieku 55+, jednocześnie zwiększając ich 

kompetencje cyfrowe.  

 

OUTCOMES 
 

      W połączeniu z ulepszonymi umiejętnościami cyfrowymi projekt GreenerAge umożliwi obywatelom 

      55+: 
• Przyjęcie zdrowszych nawyków zarówno dla siebie jak i naszej planety 

• Promowanie aktywnej postawy obywatelskiej, a także współpracę z obywatelami innych krajów 
unijnych i budowaniu dialogu międzypokoleniowego 

• Wpływanie na zachowania rodziny, sąsiadów, przyjaciół i budowanie lokalnych społeczności 
przyjaznych środowisku.  

 
Kompendium wiedzy, interaktywna platforma edukacyjna z elementami grywalizacji cyfrowej, a 

także zalecenia dla polityki zostaną udostępnione bezpłatnie w zakresie uczenia się nieformalnego.  
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Misericordia de Seia wspiera działania 

w projekcie GreenerAge ze starszymi 

dorosłymi i opiekunami w Portugalii 
Przez najbliższe dwa lata na zaproszenie 

SHINE profesjonaliści i klienci Santa Casa da 

Misericordia de Seia będą uczestniczyć w 

międzynarodowym projekcie zieleni, aby 

wspólnie promować zaangażowanie i 

szkolenie osób powyżej 55 roku życia w 

zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i 

zmniejszania wpływu na środowisko w ich 

codziennym życiu. 

 
 
 
 

Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr (Coordinator) 

Drugi co do wielkości uniwersytet w Finlandii, który powstał z 

połączenia dawnego Uniwersytetu Tampere i Tampere University of 

Technology na początku 2019 roku. Społeczność TAU reaguje 

strategicznie na wybrane globalne i lokalne wyzwania poprzez 

interdyscyplinarną i transdyscyplinarną edukację, badania, rozwój i 

działalność innowacyjna. 

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH jest instytutem non-

profit zajmującym się stosowanymi badaniami społecznymi, 

planowaniem społecznym i doradztwem w zakresie polityki. ISIS 

specjalizuje się w dziedzinach takich jak zaangażowanie 

obywatelskie, edukacja (dorosłych) i starzenie się oraz wnosi swoją 

wiedzę ekspercką w badania partycypacyjne w projektach 

europejskich i regionalnych. Wspólnie z grupami docelowymi ISIS 

ma na celu promowanie self-adwokacji i dzielenie się narzędziami 

do kształtowania otoczenia zgodnie z ich potrzebami 

SHINE 2Europe to portugalskie MŚP, które ma na celu 

promowanie społeczności integracyjnych dla wszystkich 

obywateli poprzez dostarczanie badań i wsparcie we wdrażaniu 

rozwiązań technologicznych, zdrowych i INclusive (SHINE), 

promowanie aktywnych sieci między różnymi interesariuszami i 

krajami oraz opracowywanie projektów w obszarach takich jak 

równość i integracja, zachowanie etyczne i odpowiedzialność za 

środowisko. 

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments BV, 

koncentruje się na wdrażaniu inteligentnych, zdrowych, 

przyjaznych osobom starszym środowisk na poziomie lokalnym, 

regionalnym lub krajowym w krajach europejskich. AFEdemy 

zapewnia badania, szkolenia, porady, public relations i działania 

sieciowe. 

Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) to pierwsza fundacja i 

tego typu laboratorium w Polsce zajmujące się innowacyjnym 

podejściem do projektowania dla starzejącego się 

społeczeństwa. Laboratorium Architektury 60+ jest członkiem 

Konwencji w zakresie zagadnień zmian demograficznych, której 

celem jest zgromadzenie: władz lokalnych, regionalnych i 

państwowych oraz innych osób zaangażowanych we współpracę i 

wdrażanie rozwiązań opartych na dowodach w celu promowania 

aktywnego i zdrowego starzenia się w kompleksowej odpowiedzi 

na wyzwania demograficzne w Europie. 

IN THE SPOTLIGHT 

STRONA INTERNETOWA JEST GOTOWA! 

WHY GreenerAge? 

ABOUT GreenerAge 

CO JUŻ ZROBILIŚMY 

Reprezentacja GreenerAgee na II 

Międzynarodowym Kongresie 

Klimatycznym Regeneracja Miast 

Przemysłowych 

7 I 8 czerwca w Łodzi miał miejsce Kongres 

Regeneracja Miast w trakcie którego o 

naszym projekcie opowiadał Raúl Castaño-

Rosa from TAU. 

WHO WE ARE 

 

 
The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. 
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