
    
 

Zaproszenie do udziału w wolontariacie 
w ramach projektu „Aktywni 60+” 

 
Informacje ogólne: 

Czas: wrzesień – grudzień 2014 

Organizator: 
 
Centrum Współpracy Młodzieży we współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Gdyni 

Osoba do 
kontaktu: 

 
Aleksandra Sadowska (aleksandra.sadowska@cwm.org.pl, 058 6202480) 

 
Termin zgłoszeń:   26.10.2014 
 
Nie wyobrażasz sobie funkcjonowania we współczesnym świecie bez telefonu komórkowego, 
laptopa czy Internetu? Zapewne dla Ciebie komputer to codzienność, ale osoby starsze nie 
potrafią tak łatwo odnaleźć się w zmieniającej rzeczywistości i nadal potrzebują 
przewodników po świecie nowoczesnych technologii. Próbą odpowiedzi na ten problem jest 
projekt „Aktywni 60+”, w którym młodzi ludzie uczą seniorów obsługi komputera. 

No bo któż lepiej porusza się po cyfrowym świecie, jak nie Ty?  
 
Zatem, jeżeli chcesz podzielić się swoją wiedzą, zrobić coś pożytecznego na rzecz innych,  
a przy okazji poznać ciekawych i aktywnych ludzi, ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Nie 
musisz być ekspertem z dziedziny informatyki, wystarczy, że wiesz, jak napisać literkę „ź”  
na klawiaturze i potrafisz sprawdzić rozkład jazdy w Internecie. Jako wolontariusz/ka 
będziesz uczył/a osoby starsze podstaw obsługi komputera oraz Internetu. Będzie to również 
szansa na wymianę doświadczeń i nawiązanie międzypokoleniowych relacji.  
 
Udział w projekcie będzie wymagał uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu 
przygotowującym do pracy z osobami starszymi oraz przeprowadzenia minimum 
pięciu jednogodzinnych warsztatów z zakresu podstaw obsługi komputera dla 
grupy 2 – 3 seniorów z Gdyni. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w wybranej filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dodatkowo oferujemy możliwość udziału w ciekawych 
zajęciach dotyczących nowoczesnych technologii, wsparcie opiekuna merytorycznego oraz 
certyfikat uczestnictwa w wolontariacie. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów 
w związku z udziałem w projekcie.  
 
Zgłoszenia: 
Jeśli zainteresował Cię ten projekt, masz ukończone 15 lat, jesteś osobą otwartą, 
komunikatywną i chętną do pracy w grupie, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny  
na http://goo.gl/ns5qIo. 
 
 

 
Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu  

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 
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