KOMPETENCJE MEDIALNE
I ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE
DLA OSÓB STARSZYCH
E WA J A G I E Ł Ł O

SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ

1

SPIS TREŚCI
O CZYM JEST TO OPRACOWANIE? ------------------------------------------ 3
I] SENIORZY W SIECI – WYNIKI BADAŃ ------------------------------------ 5
II] SENIOR W SIECI NIEJEDNO MA IMIĘ ------------------------------------- 25

III] W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH----------------------------------- 32
IV] KNOW-HOW, CZYLI JAK PROJEKTOWAĆ DLA SENIORÓW----- 38
V] KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WIEDZY------------------------------------------ 48
VI] WYZWANIA ------------------------------------------------------------------- 53
VII] DOBRE PRZYKŁADY--------------------------------------------------------- 57
VIII] INSPIRACJE ------------------------------------------------------------------- 70
BAZA WIEDZY -------------------------------------------------------------------- 76

2

O CZYM JEST TO
OPRACOWANIE?
W P R OWA D Z E N I E
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Raport jest syntetycznym opracowaniem kluczowych zagadnień związanych z
użytkowaniem internetu przez polskich seniorów. Ich zbiorowość rozumiana
jest tu szeroko, włączamy bowiem do niej osoby 50+. Tak szerokie rozumienie
pojęcia „senior” jest podyktowane względami praktycznymi. Wiązki
tematyczne w projekcie, którego dotyczy to opracowanie, dedykowane są
bowiem różnym grupom wiekowym (starszym osobom zależnym oraz
młodszym seniorom pełniącym często role opiekuńcze).

Tytułową „sieć” również pojmujemy szeroko: z jednej strony jako globalny
system połączeń między komputerami [internet], z drugiej natomiast jako
szereg zaawanasowanych rozwiązań technicznych bazujących na tym systemie
[tzw. nowe technologie].
Celem raportu jest możliwie zwięzłe zaprezentowanie najistotniejszych
aspektów związanych z użytkowaniem sieci przez wspomnianą zbiorowość, a
zwłaszcza: stopnia rozpowszechnienia internetu wśród starszych
użytkowników w Polsce, roli, jaką odgrywa w ich codzienności, sposobów
jego wykorzystywania itp. Istotne wątki raportu dotyczą również roli badań w
procesie projektowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych oraz
wartych polecenia rozwiązań funkcjonujących obecnie w Internecie.
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UKŁAD
O P R A C OWA N I A
Opracowanie zostało podzielone na
osiem rozdziałów. W pierwszym
dokonana zostaje prezentacja
najistotniejszych, a jednocześnie
najbardziej ogólnych kwestii
wynikających z najnowszych badań. W
rozdziale drugim przedstawione zostaje
podstawowe zróżnicowanie
zbiorowości starszych internautów. W
kolejnych rozdziałach omówione zostają
najważniejsze prawne i praktyczne
aspekty tworzenia serwisów i aplikacji
dla seniorów oraz dobre przykłady i
inspiracje, które mogą pomóc w
projektowaniu. Opracowanie zamyka
baza wiedzy, czyli lista przydatnych
publikacji poświęconych seniorom w
sieci.

SENIORZY
W SIECI –
W YNIKI BADAŃ
ROZDZIAŁ I

5

SENIORZY W POLSCE
ILU ICH JEST?

• Według danych Eurostatu w Polsce w
2016 roku osoby w wieku powyżej 65 lat
stanowiły 16% całego społeczeństwa, co
daje populację liczącą ok. 6 mln osób.
• Źródło: Eurostat 2016
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SENIORZY W POLSCE
DŁUGOŚĆ ŻYCIA

• Prognozuje się, że kobiety, które w 2016
ukończyły 65 lat będą żyć średnio kolejne
20 lat, a mężczyźni prawie 16.

• Źródło: Eurostat 2016
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SENIORZY W POLSCE
I L U Z N I C H M I E SZ K A
SAMODZIELNIE?

• Nieco ponad 28% osób po 65 roku życia
mieszka w pojedynkę, znakomita
większość zamieszkuje ze
współmałżonkiem lub rodziną.

• Źródło: Eurostat 2016
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SENIORZY W POLSCE
I L U Z N I C H KO R Z YSTA Z
INTERNETU?

• 23% seniorów korzysta z Internetu
przynajmniej raz w tygodniu. Dla
porównania – średnie dla UE wynosi 45%.

Źródło: Eurostat 2016
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WIEK W SIECI
Nie będzie zaskoczeniem, że występuje
istotna zależność pomiędzy wiekiem a
korzystaniem z internetu oraz cyfrowym
wykluczeniem. Nie powinno również
dziwić, że dynamiczny wzrost liczby
aktywnych użytkowników sieci jest
obserwowany również wśród
najstarszych Polaków. Wiąże się to nie
tyle z edukacją cyfrową, ale przede
wszystkim z naturalnym procesem
przechodzenia do kolejnych grup
wiekowych osób o względnie wyższej
aktywności w świecie online.

Osoby korzystające z Internetu i cyfrowo
wykluczone, 2009
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Źródło: Diagnoza społeczna 2009
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DYNAMIKA ZMIAN
Zmiany w liczebności internautów w latach
2003-2015
Badania statystyczne systematycznie
prowadzone w ramach ogólnopolskiego
projektu „Diagnoza społeczna” pozwalają
przyjrzeć się dynamice tych zmian. Na wykresie
obok zostały przedstawione zmiany zwyczajów
związanych z siecią w trzech grupach
wiekowych w latach 2003-2015. Jak widać,
zupełnie inny był pułap startowy w
poszczególnych grupach, tak jak inny jest ich
potencjał rozwojowy. W ciągu 12 lat grono
internautów w wieku 65+ powiększyło się o 17
punktów procentowych, w wieku 60-64 lata – o
38 punktów, zaś w najmłodszej grupie (45-59
lat) prawie o 48 punktów. Podkreślić należy, że
pomimo stosunkowo wolnego tempa zmian są
one nieuchronne i prognozowane na najbliższą
przyszłość.
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Źródło: Diagnoza społeczna 2015
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CZAS SPĘDZANY W SIECI
Ilość minut spędzanych dziennie na konsumpcję
mediów

Z przytaczanych na poprzedniej stronie
statystyk można wyczytać jeszcze inną
ważną informację dotyczącą czasu
poświęcanego dziennie na tzw. konsumpcję
różnych mediów, w tym internetu, przez
użytkowników z różnych grup wiekowych.
Jak można przewidzieć, im osoba jest
starsza, tym mniej czasu poświęca na
aktywności w internecie, a więcej na
oglądanie telewizji oraz czytanie
papierowej prasy. Wszyscy badani
największą ilość minut przeznaczają na
konsumowanie treści telewizyjnych.
Przedstawione obok dane dotyczą 2015
roku.
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Źródło: Diagnoza społeczna 2015
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LĘK PRZEZ ZMIANĄ

Przyczyny cyfrowego wykluczenia (%)
44

D L AC Z E G O S E N I O R Z Y
N I E C H Ę T N I E P O SŁU G U J Ą SI Ę
INTERNETEM?
Wydaje się, że najpoważniejszą barierą jest lęk przed zmianą
dotychczasowych zwyczajów i nauką czegoś zupełnie nowego.
Osoby starsze mają wiele obaw związanych z korzystaniem z
nowych technologii. Nawet te, które mają w domu Internet i
korzystają z niego, mogą mieć opory przed „przestawieniem
się” na inny sposób jego używania, np. za pośrednictwem
smartfona/tabletu, z wykorzystaniem aplikacji itp. Do
najpoważniejszych barier należy przekonanie, że internet jest
zbędnym elementem w życiu seniora (brak potrzeby), że
nowe technologie są dla młodych, brak wiary we własne
możliwości (brak umiejętności) oraz lęk przed drogimi
zakupami i podwyższeniem kosztów utrzymania (brak
sprzętu). U podłoża takiego stanu rzeczy leżą jednak rozmaite
lęki, które osoby starsze wypowiadają w badaniach
jakościowych.
SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ I
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Niska samoocena:

„Nic ciekawego”,
czyli zasłona dymna
dla innych lęków:

Nigdy nie miałam
takich zdolności,
chyba się tego nie
nauczę albo coś
jeszcze popsuję.

W internecie nie widzę
nic interesującego, nie
ciekawi mnie to po
prostu.

Brak sprzętu i
dodatkowe koszty:

Samowykluczenie:

To jest dla młodych.
Dla starych ludzi to
się w ogóle nie
nadaje.

No nikt mnie nie
namówi teraz, żebym
kupował komputer i
Internet i jeszcze go
opłacał dodatkowo.
Źródło: Szpunar 2013, badania własne
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BARIERY W NAUCE?
Ci, którzy przełamują opory i postanawiają podejść do nauki nowych
technologii, mierzą się z wieloma różnymi problemami. Jak obserwują
badacze, procesowi towarzyszą często stany napięcia emocjonalnego
związanego z pierwszymi kontaktami z nowym sprzętem i frustracji
wynikającej z niemożności opanowania podstaw czy zrozumienia mechanizmu
działania. Do podstawowych problemów związanych z obsługą komputera i
internetu należą:
-

nieumiejętność odczytywania ikon (np. na pulpicie) i
przyporządkowywania ich do odpowiednich programów czy
elementów,

-

nieumiejętność posługiwania się myszą, touchpadem lub ekranem
dotykowym związana z brakiem wcześniejszego treningu albo
ograniczonej sprawności motorycznej,

-

niemożność zrozumienia informacji wyświetlanych na
ekranie/komunikatów systemowych wynikająca z braku wcześniejszych
doświadczeń z tego typu terminologią,

-

problemy z klawiaturą, zbyt długie przytrzymywanie klawiszy,
postępowanie jak przy pisaniu na maszynie,

-

poczucie, że wykonało się daną operację, ale nie przyniosła ona
obiecywanych rezultatów.
SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ I
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METAFORA
WINDY
Metafora windy (elevatory hypothesis)
odzwierciedla proces reakcji seniorów na
stres związany z nauką nowych
umiejętności. Po przyswojeniu nowego
zachowania – pod wpływem
paraliżującego stresu wynikającego np. z
zapominania, obniżonej zdolności do
szybkiego reagowania czy poczucia, że nie
spełnia się oczekiwań nauczyciela,
następuje regres, czyli po wzniesieniu się
w górę, winda zjeżdża w dół.
Nie dziwi zatem, że starsze osoby u
nauczycieli nowych technologii
najbardziej doceniają cierpliwość,
umiejętność przystępnego tłumaczenia, a
dopiero w dalszej kolejności
merytoryczny profesjonalizm.
Źródło: Szpunar 2013
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NAUKA W KULTURZE PREFIGURATYWNEJ
M A R G A R E T M E A D O T Y PAC H
K U LT U R

J A K D Z I A ŁA K U LT U R A
P R E FI G U R AT Y W N A ?

Jedna z najsłynniejszych amerykańskich antropolożek
kulturowych wyróżniła trzy typy kultur. W pierwszej z nich,
POSTFIGURATYWNEJ, występującej w niewielkich,
izolowanych społecznościach, starcy byli na wagę złota – ich
mądrość przekazywana młodszym pokoleniom pozwalała
funkcjonować całej grupie. Przekaz wiedzy obywał się w
kierunku pionowym od najstarszego pokolenia ku najmłodszym.
W drugiej – kulturze KOFIGURATYWNEJ – rolę osób
przekazujących wiedzę przejmuje średnie pokolenie, a znaczne
zasoby informacji krążą w obrębie grup rówieśniczych. Trzeci
typ funkcjonujący we współczesnym świecie to kultura
PREFIGURATYWNA, w której dochodzi do odwrócenia ról.
Istnieją rozrastające się obszary, w których starsze pokolenia
nie są kompetentne, mało tego, nie działają w nich wypracowane
wcześniej normy i sposoby zachowań. W tej sytuacji rolę
ekspertów przyjmują na siebie młodzi, edukując często starsze
pokolenia w zakresie użytkowania i zachowania w nowych
warunkach kulturowo-technologicznych.

DZIADKOWIE: ze względu na tempo życia i zanurzenie pozostałych
pokoleń w świecie online schodzą na dalszy plan, raczej nie pełnią w
rodzinach roli autorytetu, wielu umiejętności uczą się od dzieci i
wnuków.
RODZICE: skoncentrowani na pracy i utrzymywaniu rodziny,
zabiegają przede wszystkim o jak najlepszy start dla swoich dzieci, ich
edukację, dostęp do nowych osiągnięć technologicznych.
DZIECI/WNUKI: posiadają największą łatwość i swobodę w
poruszaniu się w świecie zdefiniowanym przez nowe technologie, to
jest ich naturalne środowisko. Bywają nazywani cyfrowymi tubylcami
i często występują w rodzinach w charakterze technologicznych
ekspertów oraz edukatorów.
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ODWRÓCENIE RÓL

”
W dobie formującego się społeczeństwa informacyjnego trudno jest jednak mówić o wyrazistości podziału ról ze względu na to, że
doświadczenie i wiedza nauczyciela nie obejmują w zadowalającym stopniu rzeczywistości wirtualnej.W tej zaś nieporównanie lepiej
zorientowany jest uczeń i – co więcej – o wiele pełniej doświadcza jej na co dzień.Trudno w takiej sytuacji oczekiwać od dorosłego, a
zwłaszcza seniora zaliczanego do generacji „cyfrowych imigrantów”, angażowania się w odtajemniczanie świata, którego sam nie
zdołał poznać wcześniej i lepiej od młodego człowieka („cyfrowego autochtona”). Na podłożu dystansu kompetencyjnego i mentalnego
utrwala się zatem dystans międzygeneracyjny, ograniczający dorosłym i seniorom realne możliwości odgrywania roli nauczyciela i
zarazem przewodnika wprowadzającego młodego człowieka w świat, w którym w rezultacie społeczno-technologicznych przeobrażeń
w coraz większej mierze sami występują w roli outsidera nie nadążającego za dokonującymi się zmianami. Zatem odnalezienie się w
roli nauczyciela jest tym trudniejsze, im pełniej w rolę bywalca, a nawet stałego mieszkańca nowo kreowanego e-świata wciela się
młody człowiek, coraz bardziej niechętnie wypełniający zadania związane z rolą ucznia.Taki stan rzeczy wydatnie obniża autorytet
dorosłego, a zwłaszcza seniora słabo
zorientowanego w tak ważnej sferze rzeczywistości społecznej.Wiąże się też z przenoszeniem coraz większego ciężaru aktywności
autoedukacyjnej na barki dzieci i młodzieży [Wąsiński 2013].
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DZIADKOWIE
I WNUKI
W wielu badaniach jakościowych
pojawia się informacja, że dużym
wsparciem nie tylko w zakresie
uczenia się i douczania nowych
technologii, ale i przenoszenia
istotnych informacji ze świata online
do bardziej zrozumiałego dla seniorów
świata analogowego są ich dzieci oraz
nastoletni wnukowie. Ci ostatni
czasami doradzają dziadkom, pomagają
im rozwiązywać techniczne problemy,
zapoznają z technologicznymi
nowościami. Z kolei pokolenie dzieci –
lepiej wykształcone technologicznie i
bardziej osadzone w rzeczywistości
online – często transferuje treści
znalezione w Internecie do
„offlinowej” rzeczywistości seniora.

To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-SA
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Ja to korzystam metodą
prób
i błędów, a jak czegoś
nie wiem, to do synów.

Prosiłam rówieśników
moich, żeby się zalogowali
w Naszej Klasie, to
okazało się, że wielu musi
poprosić swoje dzieci,
żeby
one to zrobiły.

Stary a to nie dowidzi, a to
nie dosłyszy. Zresztą ja
nigdy smykałki do
elektroniki nie miałam, to
raczej mąż. No to czasami
podpytam wnuka, czasem
to nawet mój młody sąsiad
mi z tym pomoże.
SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ I

Jak czegoś nie wiem, to
od razu albo do córki,
albo teraz już do
wnuczek.To są
nastolatki i świetnie się
znają na sprawach
technicznych.

Źródło: Szpunar 2013, badania własne
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CO SENIORZY ROBIĄ
W INTERNECIE?
Skoro już wiadomo, ilu seniorów korzysta z internetu, warto zadać pytanie o
aktywności, jakie są ich udziałem w sieci. W trakcie wspomnianych już wcześniej
badań „Diagnoza społeczna” ankieterzy pytają respondentów o to, jakie czynności
online wykonywali oni w ostatnim tygodniu. Z analizy danych za rok 2013
dostępnych w ramach osobnego raportu wynika, że dla polskich internautów
powyżej 60. roku życia najistotniejsze są trzy funkcje sieci: komunikacyjna,
praktyczna oraz informacyjna. Największa grupa badanych zadeklarowała używanie
poczty email. Mniej osób przyznało, że w ostatnim tygodniu komunikowało się z
innymi również za pośrednictwem Skype’a czy innych aplikacji. Do praktycznych
aktywności wykonywanych chętnie przez seniorów należy korzystanie z
internetowej bankowości, pozyskiwanie informacji ze stron internetowych instytucji
państwowych czy robienie zakupów. Ważny jest również dostęp do informacji
politycznych, gospodarczych, kulturalnych i zdrowotnych – czytanie gazet i książek
online to jedna z najchętniej wykonywanych czynności. Znacznie mniej popularne –
jak wynika z przytaczanego badania – jest wykorzystywanie funkcji typowo
rozrywkowych, zdecydowanie bardziej docenianych przez młodszych respondentów.
Wśród takich aktywności można wymienić słuchanie muzyki i radia oraz –
występujące na dalszych pozycjach – granie w gry sieciowe czy oglądanie telewizji
online.
Źródło: Czapiński, Błędowski 2014
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CO SENIORZY ROBIĄ W INTERNECIE?
Seniorzy wykonujący różne czynności online w tygodniu poprzedzającym
badanie
publikowanie własnych tekstów, grafiki, muzyki itp.
zakupy w zagranicznych sklepach online
uczestniczenie w kursach online
ściąganie darmowej muzyki lub filmów
ściąganie darmowego oprogramowania
tworzenie lub modyfikowanie strony www
rezerwacja biletów
uczestniczenie w aukcjach internetowych
uczestniczenie w grupach lub forach internetowych
uczestniczenie w czatach
robienie zakupów
oglądanie telewizji przez internet
pobieranie lub wypełnianie formularzy urzędowych
granie w gry sieciowe
korzystanie z innych mediów społecznościowych
korzystanie z facebooka
słuchanie muzyki lub radia przez internet
uzyskiwanie informacji www instytucji publicznych
korzystanie z komunikatorów
telefonowanie przez internet
czytanie gazet lub książek
korzystanie z usług bankowych
sprawdzanie i wysyłanie emaili
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Internauci w wieku 60+

18
19
19
20

SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ I

23
25
27
28

35
51

23

Z JAKICH URZĄDZEŃ KORZYSTAJĄ?
W ostatnich latach często mówi się o rewolucji mobilnej. Rośnie liczba użytkowników urządzeń takich jak
smartfon i tablet oraz popularność mobilnego internetu. Przyjrzyjmy się, w jakim stopniu ów trend przekłada
się na zachowania przedstawicieli najstarszych grup wiekowych. Jak wynika z poniższej tabeli, istnieje wyraźna
zależność pomiędzy wiekiem a szeroko rozumianą mobilnością cyfrową. Im młodsza grupa seniorów, tym
chętniej sięga po urządzenia tego typu, zwłaszcza po telefony komórkowe. Generalnie jednak starsi
użytkownicy internetu uznają korzystanie ze stosunkowo niewielkich urządzeń mobilnych za niezbyt wygodne
i funkcjonalne, preferując zdecydowanie surfowanie po sieci przy zastosowaniu większego komputera
stacjonarnego lub laptopa.
Źródło: Diagnoza społeczna 2015

Grupa

Komputer

Internet

Komórka

Smartfon

Internet
mobilny

45-59 lat

60,3

60,0

93,9

30,6

8,7

60-64 lata

41,3

40,8

88,0

19,4

5,0

65 lat i więcej

18,6

17,9

65,8

6,9

1,2

SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ I

24

SENIOR W SIECI
NIEJEDNO MA
IMIĘ
ROZDZIAŁ II

25

MŁODSI SENIORZY
(50+)

W I E K I S Y T UAC J A
Ż Y C I OWA

• Często wciąż pracują, są aktywniejsi również w świecie offline.

Przy najszerszym sposobie rozumienia pojęcia
„seniorzy”, do tej zbiorowości włączeni zostają
zarówno pracujący pięćdziesięciolatkowie, jak i
osoby pozostające na emeryturze w
zaawansowanym wieku. Siłą rzeczy jest to
grupa niejednorodna, której członkowie
posiadają różne kompetencje w zakresie
korzystania z nowych technologii (od
pasjonatów nowych mediów po cyfrowo
wykluczonych), a przede wszystkim odmienne
potrzeby, jakie realizują za pośrednictwem lub
w świecie online. Warto zwrócić uwagę, że
wśród młodszych seniorów wiele jest osób
pełniących liczne funkcje opiekuńcze, w tym
sprawujących opiekę nad starszymi osobami
zależnymi. Grupa starszych seniorów również
jest niejednorodna, ma rozmaite aspiracje,
zainteresowania, nawyki i potrzeby, które
bywają spełniane również w wirtualnej
rzeczywistości.

• Pełnią z reguły liczne role opiekuńcze wobec zaawansowanych
wiekiem rodziców, dorastających dzieci oraz małych wnuków.

STARSI SENIORZY
(65+)
• Są emerytami o różnych profilach poznawczych (od osób wciąż
aktywnych intelektualnie, gotowych na proces uczenia się po
całkowicie biernych, traktujących naukę jako zamknięty rozdział
życia.
• Ze względu na wiek w ich gronie znajduje się znacznie więcej
osób schorowanych oraz zależnych.
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EDUKACYJNI
EKSPERYMENTATORZY

Z A I N T E R E S OWA N I A

POSZUKIWACZE
EMOCJI I RELACJI

SENIORZY
W SIECI

Innym kryterium, na podstawie
którego można wyróżnić segmenty w
bardzo ogólnej kategorii „seniorzy w
sieci”, są zainteresowania. Osoby w
starszym wieku, które są
użytkownikami internetu, poszukują
w nich rozmaitych wartości
odnoszących się do własnego stylu
życia oraz potrzeb praktycznych,
intelektualnych, społecznych oraz
emocjonalnych.

PRAGMATYCZNI
REALIŚCI

PASJONACI I
HOBBYŚCI
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PRGAMATYCZNI REALIŚCI
To prawdopodobnie największa grupa seniorów użytkujących internet, który
jest dla nich użytecznym narzędziem w codziennym życiu. Zachodzi tutaj
wyraźna konwergencja światów offline i online. Takie narzędzia, jak bankowość
elektroniczna, e-urząd, sklepy online, informacje pogodowe, wiadomości
polityczne czy gospodarcze, ułatwiają tym osobom codzienne funkcjonowanie,
pozwalając na załatwianie różnych spraw bez wychodzenia z domu.
Jednocześnie komputer czy aplikacje mobilne stanowią rozszerzenie czy
uzupełnienie innych mediów, takich jak radio czy telewizja. W związku z tym, że
oglądanie telewizji na małym ekranie laptopa czy komputera stacjonarnego jest
mniej wygodne, seniorzy z tej grupy – w przeciwieństwie do młodszych –
znalazłszy interesującą ich treść (reportaż, film, program) oglądają ją z reguły w
telewizji, o ile jest dostępna.
Chodzi mi o to, że jak ja chcę coś obejrzeć, to tego szukam w necie. A Tata schodził i
włączał telewizję i oglądał, co znalazł. Podobnie z artykułami, ja szukam tego, co mnie
interesuje, a Tata czyta to, co jest na danej stronie [córka seniora, l. 45].
Często są to bierni użytkownicy internetu. Oznacza to, że raczej przeglądają
jego zawartość niż ją generują, stąd są przynajmniej częściowo „niewidzialni” dla
innych użytkowników sieci.

To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-SA

Źródło: badania własne
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POSZUKIWACZE RELACJI I EMOCJI
Poszukiwacze relacji najlepiej lubią korzystać z tych miejsc w internecie, które
stwarzają możliwość kontaktu z innymi. Ich światem są fora oraz media
społecznościowe, gdzie nie tylko przeglądają posty, ale i sami generują liczne
treści. Sieć jest dla nich przestrzenią, w której w znacznej mierze zaspokajają
swoje potrzeby emocjonalne i społeczne. Poznają nowych ludzi, zdarza się też,
że te internetowe znajomości przenoszą do realnego świata. Dla tej grupy
seniorów dostęp do internetu pozwala zreorganizować życie towarzyskie i
przełamać izolację. Wysoka pozycja zajmowana w grupach, na forach czy wśród
znajomych na facebooku jest dla nich źródłem satysfakcji i dumy:
Inernet to jest moje okno na świat, a moją domeną jest Facebook. Uwielbiam
poznawać nowych, ciekawych ludzi, dyskutować z nimi, czasami się kłócić., bronić
swoich racji, do czego mam prawo, czytać komentarze pod moimi wpisami, przesyłać
sobie linki z muzyką czy ciekawymi artykułami. To poszerza mój świat, prowokuje do
refleksji, do poznawania nowych rzeczy, innego spojrzenia. Jestem bardzo zadowolona,
że ludzie mi się zwierzają, szukają mojej rady, doceniają to, co im doradzę. Ja nawet
myślę, że to chroni przed demencją. Nie ma rutyny, zamknięcia w czterech ścianach
[kobieta, 83 lata, badania własne].
Tej wypowiedzi wtóruje nastoletnia wnuczka:

Nooo, to uczucie, kiedy masz mniej lajków pod profilowym niż własna babcia ;)

To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-ND
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EDUKACYJNI EKSPERYMENTATORZY
To grupa seniorów, którzy czerpią przyjemność z uczenia się nowych
umiejętności czy przyswajania nowych informacji. Czas na emeryturze
wykorzystują do rozwijania zainteresowań i kompetencji, zaś nauka bywa
dla nich okazją do nawiązywania kolejnych znajomości.
Jest to jednocześnie jedna z najlepiej przebadanych segmentów eseniorów, z uwagi na fakt, że znajduje silną reprezentację wśród
studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zgodnie z danym GUS za rok
akademicki 2014/2015 na terenie całej Polski funkcjonowało 526 takich
placówek, do których uczęszczało 96370 osób. Aby lepiej uchwycić
proporcje liczebne, w najprężniejszym pod względem liczby słuchaczy
odniesionej do ogólnej liczby mieszkańców 50+ województwie lubuskim
na każde 10 tysięcy seniorów przypada 113 studentów. W
województwach lubelskim i świętokrzyskim najmniej aktywnych pod tym
względem – na 10 tysięcy seniorów przypada nieco ponad 30 i 28
słuchaczy UTW. Spojrzenie statystyczne pozwala prognozować
potencjalną liczebność segmentu „edukacyjnych eksperymentatorów”.
Oczywiście, nie wszystkie osoby należące do tej kategorii będą realizować
swoje potrzeby intelektualne i społeczne w ramach UTW. Badania
pokazują, że placówki te zdominowane są przez kobiety. Mężczyźni
wybierają bardziej zindywidualizowane aktywności, co nie oznacza, że nie
ma wśród nich entuzjastów nauki. Edukacyjni eksperymentatorzy chętnie
użytkują miejsca oferujące kursy online, zwłaszcza językowe, interesują się
historią, turystyką i sztuką. Czas na emeryturze wykorzystują do tego, aby
spełniać swoje aspiracje i czerpać satysfakcję z tego, że mogą się wciąż
uczyć nowych rzeczy (np. języka hebrajskiego, malowania akwarel itp.).

To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-ND

Źródło: GUS 2016
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PASJONACI I HOBBYŚCI
Istnieje też grono osób w starszym wieku, dla których sieć stanowi
przestrzeń, gdzie na nowe sposoby mogą realizować swoje pasje, czy
hobby. Niezależnie od tego, czy chodzi o kolekcjonowanie militariów,
uprawę działki, zainteresowanie polityką, religią albo poezją śpiewaną,
internet daje możliwość rozwijania ich na poziomie materialnym (zakupy,
aukcje ściąganie plików), społecznościowym (dyskusje i wymiana informacji
na forach i w grupach tematycznych, prezentacja swoich dokonań,
uczestniczenie w wydarzeniach online) i intelektualnym (dostęp do
szerokiej informacji na dany temat, różnorodnych opinii, pokonywanie
barier geograficznych i językowych). Dla tych osób sieć daje możliwość
działania w interesujących dziedzinach pomimo upływającego czasu i
występujących wraz z wiekem ograniczeń fizycznych.
W moim życiu samochody stanowiły dość istotny element z racji pasji do
motoryzacji osób mi bliskich oraz mojej pełnej akceptacji dla bliskich i dalekich
wojaży. Nie obce mi były również rajdy samochodowe zarówno sportowe, jak i
turystyczne (udział w charakterze niebanalnej funkcii pilota) oraz posiadanie
licencji "samochodowego sędziego sportowego". Jest co wspominać...a moje lub
"nasze" samochody przedstawię z zastrzeżeniem o niezgodności kolorów
[Jolita, forum klub.senior.pl].
To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-ND
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REGULACJE PRAWNE
Tworzenie aplikacji mobilnej czy platformy internetowej wiąże się również z
koniecznością zadbania o stronę prawną.Warto pamiętać, że składają się one z wielu
różnych elementów, z których każdy może podlegać osobnym regulacjom prawnym.
Najistotniejsze akty, które regulują funkcjonowanie serwisów internetowych to:
•
•

kodeks cywilny,
ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

•

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,

•

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej
UŚUDE),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

•

• ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Do najważniejszych aspektów prawnych, na jakie należy zwrócić uwagę należy:
regulamin serwisu, kwestia danych osobowych oraz kwestia praw autorskich.
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To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-ND

REGULAMIN
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powinny one zostać uregulowane regulaminem
świadczenia usług. Jest to obowiązkowe w przypadku prowadzenia działalności komercyjnej (np. sprzedaży przez
internet) lub gromadzenia/przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych. Regulamin taki powinien precyzyjnie
określać zasady działania portalu, zasady przechowywania i udostępniania informacji o użytkownikach, prawa
dotyczące zawartości strony/aplikacji, zakres świadczonych usług, warunki techniczne ich świadczenia oraz
sposoby zawierania i rozwiązywania usług czy tryby postępowania reklamacyjnego. Wszędzie tam, gdzie
użytkownicy wchodzą w interakcję czy współtworzą treści pojawiające się online, należy określić, jakie zachowania
są zabronione i wiążą się z zablokowaniem konta i jak wyglądają prawa autorskie do publikowanych przez
użytkowników treści. Koniecznie należy zwrócić uwagę na tzw. klauzule niedozwolone, czyli takie zapisy w
regulaminie, które są niezgodne z obowiązującym prawem i nie mogą się w nim znaleźć. W związku z tym, że
regulamin jest złożoną kwestią i odnosić się może do wielu różnych aktów prawnych, rekomenduje się przy jego
tworzeniu skorzystanie z pomocy profesjonalistów, aby uniknąć nieporozumień i kłopotów prawnych.
Źródło: lookreatywni.pl I prawos.pl
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DANE OSOBOWE
Jeżeli aplikacja mobilna lub platforma internetowa umożliwia korzystanie z usług, ściąganie treści lub logowanie, wymaga to podania przez użytkownika
danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, płeć, adres, e-mail, telefon itp. Właściciel takiej aplikacji lub platformy ma obowiązek zgłoszenia faktu
zbierania/przetwarzania takich danych i odpowiada za nie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) stanowi, że „ przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
•

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

•

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

•

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

•

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

•

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;

•

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” [Łukasz Łyczkowski
2016].

Źródło: lookreatywni.pl
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DANE OSOBOWE
Co istotne, rozporządzenie wprowadza prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że osoba, której dane dotyczą może żądać ich usunięcia w
następujących przypadkach:
•

„dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

•

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec przetwarzania;

•

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

•

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator;

•

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia”
[za Łukasz Łyczkowski 2016].

Źródło: lookreatywni.pl

W wypadku wycieku danych osobowych właściciel strony lub aplikacji będzie pociągnięty do odpowiedzialności przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce naruszenie danych osobowych może skutkować różnymi
formami odpowiedzialności. Odpowiedzialność karna obejmuje 6 rodzajów przestępstw: 1/ przetwarzanie danych osobowych bez zgody, 2/
udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym, 3/ niedostateczne zabezpieczenie przed udostępnieniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, 4/niezgłoszenie faktu zbierania danych osobowych, 5/ niedopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą o jej
prawach, 6/ utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych.
Źródło: poradnikprzedsiębiorcy.pl
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PRAWA AUTORSKIE
W przypadku tworzenia aplikacji mobilnych i platform online bardzo ważne są również prawa
autorskie. Artykuł 74 ust. 1 prawa autorskiego określa, że programy komputerowe – do których
zaliczane są aplikacje oraz platformy – podlegają ochronie jak utwory literackie. Natomiast
ochronie nie podlegają idee czy zasady będące podstawą programu komputerowego (art. 74 ust.
2 prawa autorskiego). Ochronie prawno-autorskiej mogą podlegać również rozwiązania
funkcjonalne oraz graficzne, niezależnie od techniki wykonania. Umowa o wykonanie aplikacji czy
platformy internetowej powinna zawierać precyzyjne postanowienia dotyczące przeniesienia
praw autorskich, w tym również praw majątkowych.
Źródło: lookreatywni.pl I Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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K N O W - H O W,
CZYLI JAK
P R O J E K T O WA Ć
DLA SENIORÓW
ROZDZIAŁ IV
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SPECYFIKA STARSZYCH
UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU
Podsumowując wszystko, co do tej pory zostało napisane, warto zebrać tu wszystkie kwestie,
które czynią z seniorów grupę użytkowników o specjalnych potrzebach i oczekiwaniach
względem narzędzi internetowych oraz mobilnych.

• Po pierwsze, wraz z wiekem pojawiają się różnorodne ograniczenia fizyczne. Na sposób
użytkowania sieci (platform, aplikacji mobilnych) największy wpływ mają przede wszystkim
problemy ze wzrokiem, słuchem oraz ograniczenie motoryki rąk.
• Po drugie, u starszych osób można zaobserwować zmiany w procesach poznawczych, zwłaszcza
w odniesieniu do pamięci, uwagi i trybu podejmowania decyzji,

• Po trzecie wreszcie, wychowani w innych czasach i uwarunkowaniach seniorzy maja określone
nawyki społeczne i oczekiwania, którym technologia powinna wychodzić naprzeciw.
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39

WZROK
PROBLEM:

wraz z wiekiem rośnie trudność odczytywania niewielkich liter z bliskiej
odległości oraz pogarsza się zdolność do rozróżniania odcieni (dotyczy to
zwłaszcza koloru niebieskiego).
ROZWIĄZANIA:
• minimalny rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 16 pkt.,
• tekst powinno się móc łatwo powiększać, aby jak najlepiej dostosować go do
potrzeb użytkownika i sytuacji użytkowania,
• należy zwrócić szczególną uwagę na wysoki współczynnik kontrastu i
przestrzegać w tym względzie wytycznych WCAG 2. 0,
• warto unikać koloru niebieskiego w przypadku ważnych elementów
interfejsu,
• w zależności od grupy docelowej można rozważyć alternatywny dostęp do
istotnych treści wizualnych dla osób z poważną utratą wzroku poprzez
oferowanie opcji audiodeskrypcji (ścieżki dźwiękowej „opowiadającej”
obrazy).
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SŁUCH
PROBLEM:

wraz z wiekiem rośnie często występującym problemem jest
pogłębiająca się utrata słuchu, co przynajmniej w pewnym zakresie
wpływa na jakość użytkowania internetu.
ROZWIĄZANIA:
• Podstawowym udogodnieniem jest uzupełnianie wszelkiego typu
treści zawierających ścieżkę dźwiękową tekstem pisanym
wyświetlanym w materiale.
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ZDOLNOŚCI
MOTORYCZNE
PROBLEM:
wraz z wiekiem pojawiają się ograniczenia ruchowe. Przekłada się to na
problemy z obsługą myszki czy touchpada owocujące trudnością z
przesuwaniem strzałki i trafianiem w określone elementy interfejsu.
ROZWIĄZANIA:
• w przypadku elementów interfejsu używanych kolejno po sobie należy
zminimalizować odległości dbając jednak o to, aby znajdowały się
przynajmniej 2 mm od siebie (np. rubryki formularza),
• na ekranach dotykowych, które dla niektórych seniorów mogą być
wygodniejsze, z uwagi na to, że względna sprawność palców trwa dłużej
niż inne motoryczne zdolności, należy zamieszczać elementy o
minimalnej przekątnej 9,6 mm (im starszy odbiorca, tym większe),

• elementy, które uruchamiane są przez kliknięcie myszą, powinny mieć
przekątną nie mniejszą niż 11 mm.
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PAMIĘĆ
PROBLEM:

wraz z wiekiem mogą się pojawić problemy z pamięcią, zwłaszcza tą
krótkotrwałą oraz prospektywną (odpowiadającą za pamiętanie, aby zrobić coś
w przyszłości). W efekcie seniorzy mogą mieć trudność z zapamiętaniem bardziej
złożonych sekwencji działań.
ROZWIĄZANIA:
• tworząc narzędzia internetowe należy unikać nagromadzenia różnorodnych
wskazówek dla użytkownika, aby uniknąć chaosu poznawczego,
• warto unikać rozdzielania zadań na różne ekrany, jeśli wymagają pamiętania o
poprzednich działaniach,
• warto stosować częściej niż zwykle przypominajki i ostrzeżenia związane z
podejmowaniem typowych zadań.
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UWAGA
PROBLEM:
badania pokazują, że starsze osoby są często dokładniejsze i bardziej
metodyczne niż młodsi ludzie. Oznacza to, że na wykonanie określonych
zadań potrzebują więcej czasu, jak również mają trudności z podzielnością
uwagi. Przywiązani są również do linearnych rozwiązań, w których jedno
wynika z drugiego, łączy się w spójną, logiczną, wzajemnie uzasadniającą się
całość.

ROZWIĄZANIA:
• tworząc narzędzia internetowe należy stosować – wszędzie, gdzie to
możliwe – dłuższe interwały (np. limity czasu serwera, ostrzeżenia o
braku aktywności itp.),
• należy stosować proste i przejrzyste układy treści i rozwiązania graficzne,
które nie odciągają uwagi (np. ruchomych treści, takich jak karuzele czy
slajdery),
• należy unikać wszelkich wizualnych rozpraszaczy oraz
wielozadaniowości.
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PROCES DECYZYJNY
PROBLEM:

badania pokazują, że – w przeciwieństwie do młodszych użytkowników –
starsze osoby, podejmując decyzję, niechętnie porównują wiele różnych,
konkurencyjnych opcji. Wolą raczej opierać się na zdobytych w ciągu życia
doświadczeniach oraz opinii ekspertów. Przekłada się to na sposób
korzystania z treści internetowych. Starsze osoby z reguły nie są ich
aktywnymi wyszukiwaczami, często przyjmują zawartość danego miejsca
tak, jak jest podana, bez zaawansowanej selekcji.
ROZWIĄZANIA:
• warto rozważyć ograniczanie alternatywnych opcji również na poziomie
podejmowania decyzji co do konkretnych działań.
• najistotniejsze zagadnienia warto uzasadniać merytoryczną opinią
ekspertów.
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PREFERENCJE
SPRZĘTOWE
PROBLEM:

ograniczenia, o których była mowa, wpływają na preferencje sprzętowe
seniorów. Badania wśród polskich użytkowników w starszym wieku pokazują, że
preferowanym sprzętem jest komputer stacjonarny lub laptop. Badania
prowadzone w Stanach Zjednoczonych natomiast wskazują, że seniorzy nie lubią
smartfonów, natomiast często wybierają duże tablety.
ROZWIĄZANIA:
• w przypadku projektowania czy zakupu sprzętu dla seniorów warto rozważyć
zainwestowanie w duże tablety lub laptopy z dotykowym interfejsem, które
pozwalają w bardziej intuicyjny i zgodny z motoryką seniorów sposób
użytkować aplikacje czy platformy,
• eksperci odradzają stosowanie sms-ów jako jedynej formy przekazywania
istotnych informacji właśnie ze względu na problemy z obsługą zbyt małych
urządzeń, jak telefony komórkowe czy smartfony.
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PREFERENCJE
SPOŁECZNOŚCIOWE
PROBLEM:

wychowani w analogowym i lepiej „ukorzenionym” świecie seniorzy dużą wartość
przypisują przyjaźni. Diagnoza społeczna pokazuje np., że starsze osoby posiadają
średnio więcej przyjaciół niż ludzie młodsi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że –
zarówno w tzw. realu, jak i wirtualnym świecie – poszukują trwałości relacji i
powtarzalności interakcji.
ROZWIĄZANIA:
•

tworząc społeczności dla seniorów należy umożliwiać im kontakty w niewielkich,
stosunkowo trwałych wspólnotach połączonych określonymi cechami (celami,
zainteresowaniami, sytuacją itp.), nie zaś z dużymi, płynnymi sieciami społecznymi,

•

warto oferować również możliwości kontaktu jeden na jeden między
użytkownikami lub użytkownikiem a ekspertem, z uwagi na potrzebę intymności w
relacjach z innymi, również tymi online,

•

w miarę możliwości należy zapewnić ciągłość relacji – np. możliwość
docierania/kontaktowania się online danej osoby z tym samym
ekspertem/lekarzem/wolontariuszem etc.

Źródło: Campell 2015
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KORZYŚCI
PŁYNĄCE
Z WIEDZY
ROZDZIAŁ V
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DLACZEGO WARTO ROBIĆ BADANIA?
Podczas sesji testowania z udziałem użytkowników usiadłem z pewną 66-latką, która
właśnie zarejestrowała się do identyfikatora Apple ID. Została poproszona o
odpowiedzenie na szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa. Przeczytała pierwsze
pytanie na głos: "Jaki był model Twojego pierwszego samochodu?" Zaśmiała się. "Nie
mam pojęcia! Jaki pojazd miałam w 1968 roku? Co za głupie pytanie!”
Jest rzeczą naturalną, że 30-letni programista zakłada, że to pytanie ma znaczenie dla
każdego, ale zawiera ukryte założenie, co do etapu życia, na jakim jest użytkownik. Nie
popełnij tego samego błędu w swoim projekcie
[Ollie Campbell 2015].
Opowieść amerykańskiego projektanta może nie być w pełni zrozumiała w
polskich warunkach, w końcu zmieniamy samochody znacznie rzadziej niż
Amerykanie i z reguły dobrze pamiętamy, jakie modele nabyliśmy w przeszłości.
A jednak niesie ważny przekaz: każdy produkt technologiczny funkcjonuje w
określonych warunkach kulturowych i jest użytkowany przez ludzi posiadających
określone zwyczaje, kompetencje, oczekiwania, potrzeby i życiowe
doświadczenia. Każdy wymaga dodatkowo podjęcia bardzo wielu poważnych i
drobnych decyzji, które skutkować będą wygodą użytkowania (lub całkowitym jej
brakiem).
Prowadzenie rozpoznania w gronie odbiorców produktu jest zatem nie do
przecenienia. O badaniach warto myśleć na każdym etapie projektowania – od
kształtowania pomysłu w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb i zwyczajów
użytkowników, poprzez tworzenie prototypów, po testowanie
SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ V
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PROJEKTOWANIE UKIERUNKOWANE
NA UŻYTKOWNIKA
Nazwa ta (user-centered design, user-driven development) oznacza szczególny rodzaj opiera
się na wiedzy o różnych grupach użytkowników. Wiedza ta dotyczy m.in. różnorodnych
charakterystyk końcowych odbiorców, sposobów używania przez nich technologii,ich
codziennych zachowań, emocji, potrzeb i wszystkiego tego, co może wpływać na
ostateczny odbiór i funkcjonowanie finalnego produktu w rzeczywistym świecie. Wiedza
ta jest pozyskiwana i wdrażana na różnych etapach pracy nad projektem – od rozwijania
pomysłu, poprzez tworzenie prototypu, po jego testowanie. Co istotne, informacje
dotyczące użytkowników mogą być przydatne również przy projektowaniu modelu
komunikacji ostatecznego produktu.
Takie podejście do projektowania niesie ze sobą istotne korzyści. Zapobiega sytuacji, w
której projektant bazuje na swoich doświadczeniach i intuicjach. Jest to szczególnie istotne
wtedy, kiedy projektuje się dla grupy odbiorców o zupełnie innych przyzwyczajeniach i
oczekiwaniach, a tak jest w przypadku seniorów oraz projektantów, którzy z reguły są
młodymi ludźmi. Uwzględnienie perspektywy użytkownika, czy mówiąc kolokwialnie –
zobaczenie żywego człowieka, który będzie używał naszego produktu – pozwala wpisać
ów produkt w rzeczywiste życie, dopasować go do codzienności odbiorcy, zamiast
zmuszać go do zmiany swoich przyzwyczajeń czy preferencji.
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PROJEKTOWANIE
EMPATYCZNE
Jedną z form projektowania ukierunkowanego na użytkownika jest
projektowanie empatyczne. Bazuje ono na założeniu, że tzw. dane deklaratywne,
uzyskiwane dzięki zadawaniu pytań (np. w ankiecie czy wywiadzie
indywidualnym) to tylko część wiedzy, jaką powinno się pozyskać w procesie
projektowania. Na przykład niektóre z potrzeb nie są przez odbiorców
uzmysławiane, a tym bardziej werbalizowane Przy nowych, innowacyjnych
rozwiązaniach trudno jest im również wyobrazić sobie ostateczny produkt, stąd
pytania mogą wpadać w próżnię.
Strategie badawcze stosowane w ramach projektowania empatycznego mają na
celu dotarcie do tego, co niejawne i niezwerbalizowane. Badacz wraz z
projektantami zgłębia na różne sposoby świat finalnego odbiorcy, angażując
narzędzia jakościowe, takie jak obserwacja czy wywiad pogłębiony osadzony w
konkretnym kontekście (towarzyszący np. działaniu, przeprowadzany podczas
codziennych aktywności uczestników badań, w ich „naturalnym środowisku”).
Ważny jest też proces analizy danych, który jest dokonywany przez cały zespół,
z różnych punktów widzenia i uwzględnia zarówno bezpośrednią treść
(wypowiedziane komentarze, opowieści, zwierzenia), jak i wszelkie zachowania
niewerbalne. Uważny i pogłębiony wgląd w świat odbiorców pomaga budować
skuteczne modele produktu/usługi, wypełniać luki, wiązać ze sobą różne aspekty,
a nawet wykorzystywać drobne innowacje „domowej roboty”, jakie zostały
wynalezione przez użytkownika i funkcjonują w jego prywatnym świecie.
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WSPÓLNE
PROJEKTOWANIE
Wspólne projektowanie (participatory design, co-operative design) to zespół
różnorodnych procedur badawczych mających na celu aktywne włączanie
użytkowników do procesu projektowania produktów, usług czy przestrzeni publicznej.
Uczestnictwo użytkowników w projektowaniu polega na wykonywaniu w niewielkich
(4-6 osobowych) grupach lub indywidualnie ćwiczeń, w trakcie których stosuje się na
przykład makiety oprogramowania czy produktu. Ich zadaniem jest zbudowanie
idealnego produktu lub usługi oraz wyjaśnienie swoich motywacji. Obserwacja całego
procesu dochodzenia do ostatecznego efektu pozwala dotrzeć do informacji
niedostępnych podczas konwencjonalnego wywiadu. Przy czym nie chodzi o to, aby
zaproponowane rozwiązania przenieść 1:1 czy traktować jako prototyp. To raczej zbiór
istotnych wytycznych czy inspiracji, które uwzględnia się przy rozwijaniu danego
produktu czy usługi.
Aktywność połączona ze wspólnym wykonywaniem zadań przez grupę uruchamia inny
rodzaj wiedzy. Bywa ona nazywana „wiedzą milczącą”, która nie jest wyrażana wprost
poprzez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a uaktywnia się dopiero w
określonym kontekście i dzięki określonym bodźcom. To pozwala zasypać przepaść
pomiędzy tym, co ludzie rzeczywiście robią a tym, co mówią że robią i uzyskać
adekwatne informacje oraz cenne podpowiedzi dotyczące tego, co dla przyszłych
użytkowników jest ważne czy problematyczne i jak dane narzędzie powinno działać z
ich punktu widzenia.
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WYZWANIA NA ETAPIE
BADAŃ
R E K RU TAC J A U C Z E ST N I K Ó W

DOBÓR PRÓBY

Na etapie badań czy testowania mogą pojawić się problemy
z rekrutacją uczestników. W przypadku strategii
etnograficznych, które często polegają na obecności
badacza w domu badanego i obserwacji jego codziennych
zachowań, może pojawić się niechęć czy nieufność. W
wypadku partycypacyjnego projektowania należy dotrzeć
do osób, które posiadają pewne doświadczenie w zakresie
narzędzi internetowych, co samo w sobie może być
problematyczne. Dobrze sprawdzającą się strategią jest tzw.
technika kuli śnieżnej. Polega ona na zapraszaniu do badań
znajomych osoby, która bierze już w nich udział. To pozwala
zdecydowanie szybciej przełamać pierwsze lody i ułatwia
proces rekrutacji.

W badaniach jakościowych bardzo istotny jest również
dobór próby, czyli określenie składu grupy, która weźmie
udział w poszczególnych sesjach. Struktura uczestników
powinna odzwierciedlać strukturę segmentów grupy
docelowej, co pozwala uzyskać bardziej całościowy wgląd w
opinie, zwyczaje czy potrzeby. Ważnym wyzwaniem jest
zatem odpowiednio wczesne określenie różnic w gronie
adresatów serwisu czy aplikacji, aby reprezentacja
poszczególnych segmentów została włączona do badań na
wszystkich ich etapach.

SENIORZY W SIECI I ROZDZIAŁ VI

54

WYZWANIA NA ETAPIE
PROJEKTOWANIA
I M P L E M E N TAC J A W Y N I K Ó W

W przypadku badań wyzwaniem jest przełożenie ich wyników na język praktycznego
działania. Dlatego bardzo ważne jest, aby w procesie badawczym uczestniczył zespół
projektowy odpowiedzialny za tworzenie prototypu. Bliski kontakt z odbiorcą na
tym wczesnym etapie oraz udział w interpretowaniu danych przynosi bezcenne
inspiracje i pozwala z większą łatwością oraz skutecznością implementować wyniki
badań. Istotne jest, aby pamiętać nie tylko o uwzględnieniu potrzeb i perspektywy
badanych, ale i ogólnych wytycznych dotyczących projektowania dostępnych stron i
aplikacji.
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WYZWANIA NA ETAPIE
KOMUNIKOWANIA
D OTA R C I E D O G RU P D O C E LOW Y C H

Nawet najlepsza strona internetowa czy aplikacja staje się użyteczna wyłącznie wtedy,
jeśli nie ginie w odmętach internetu.W przypadku projektów, które mają na celu
budowanie lub wzmacnianie lokalnych sieci wsparcia niezbędne jest oparcie się na
dedykowanych instytucjach, organizacjach czy nieformalnych sieciach, aby promować
projekt oraz pozyskiwać jego ambasadorów. Zakotwiczenie produktu w strukturach
instytucjonalnych nie tylko daje wsparcie na poziomie komunikacji, ale i – przynajmniej w
niektórych przypadkach – wspiera jego skalowalność. Warto również zaangażować
lokalne media, które najczęściej chętnie podejmują tego typu tematy. Niewątpliwie
wyzwaniem jest skuteczne dotarcie do seniorów aktywnych w internecie (póki co
pozostających w zdecydowanej mniejszości w tej grupie wiekowej) oraz przekonanie ich
do korzyści, jakie niesie ze sobą korzystanie z serwisu lub aplikacji.
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WIRTUALNE
MIEJSCE
SPOTKAŃ

SENIOR.PL
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SENIOR.PL
Senior.pl to jeden z najpopularniejszych w Polsce portali adresowanych
do szeroko rozumianych osób starszych, 50+. Pomimo powstawania
nowych i stosunkowo licznych stron jego wiodąca pozycja utrzymuje się, a
wejść na stronę przybywa.

Dlaczego to dobry przykład?
1/ Ponieważ z użytkownikami się nie dyskutuje – głosują na ten serwis, wchodząc na
stronę. Wg danych serwisu Alexa, zajmuje 1686 miejsce pod względem popularności
polskich stron internetowych, co daje mu wiodącą pozycję wśród portali dla
seniorów,
2/ Zawiera bardzo różnorodne treści odpowiadające na kluczowe potrzeby
realizowane w sieci przez tę grupę użytkowników. Obok zawartości o
informacyjnym charakterze uporządkowanej w ramach takich kategorii, jak
wiadomości, opinie o lekach, przepisy, uzdrowiska i spa, posiada rozbudowaną sekcję
poradnikową oraz umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikami na forum Klub
Senior Cafe.
3/ Bogatej zawartości towarzyszy prosta forma i intuicyjna nawigacja. Pomimo
różnorodności nie ma wrażenia chaosu, całość dostosowana jest do wielu potrzeb
seniorów (elastyczne dostosowanie wielkości czcionki, kontrast, linearne,
pozbawione nadmiernej liczby obrazków i linków teksty itp.).
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SENIOR PLANET
Senior Planet łączy świat offline i online.W fizycznej rzeczywistości
funkcjonują centra dla seniorów organizowane przez Senior Planet,
wirtualna platforma natomiast oferuje różne treści generowane
przez dziennikarzy starej szkoły dedykowane seniorom oraz bazę
danych dotyczącą wydarzeń, ofert pracy i wsparcia
instytucjonalnego dla seniorów w Nowym Jorku.
Dlaczego to dobry przykład?
1/ jest dobrym przykładem kierunku, w jakim będą zmieniać się internetowe
serwisy dla seniorów. Nowojorscy seniorzy z pewnością stanowią swoistą
awangardę – to często ludzie z bardzo interesującą biografią zawodową,
wysokimi kompetencjami, oczekiwaniami i przyzwyczajeniami w zakresie życia
kulturalnego,
2/ strona wyróżnia się pod względem wizualnym, jest zdecydowanie bardziej
nowoczesna, chociaż spełnia najistotniejsze wymogi miejsca użytkowanego
przez osoby starsze,

3/ jednocześnie oferuje ciekawą zawartość współtworzoną przez seniorów dla
seniorów i pomaga starszym mieszkańcom Nowego Jorku angażować się w
lokalne aktywności i wydarzenia.
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ELDERS
WISDOM CIRCLE
Portal ten bazuje na bardzo prostym pomyśle i odpowiada na
potrzeby dwóch grup docelowych: seniorów mierzących się z
samotnością i uczuciem bycia niepotrzebnym oraz osób młodych
potrzebujących mądrych, życiowych porad. W tym serwisie seniorzy
mogą rejestrować się jako doradcy, którym inni (zazwyczaj osoby w
wieku 15-35 lat) zadają różnorodne pytania i zwierzają się ze swoich
problemów. Na podobnej zasadzie opiera się inny, młodszy serwis
Speaking exchange, w ramach którego zagraniczni studenci
rozmawiają z anglojęzycznymi seniorami, aby szlifować język.
https://www.youtube.com/watch?v=KgtUMuieFaA
Dlaczego to dobry przykład?
1/ Sam pomysł portalu przełamuje impas kultury prefiguratywnej, pozwalając
seniorom – z racji bogatego doświadczenia i życiowej mądrości – zająć
ponownie pozycję autorytetu i wychowawcy, a młodszym ludziom daje
możliwość bycia wysłuchanym i uzyskania wsparcia,
3/ forma strony całkowicie pozbawiona wizualnych fajerwerków idealnie
współgra z oczekiwaniami starszych odbiorców. Portal umożliwia łatwe
dotarcie do wszystkich udzielonych tu porad.
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SENIOR DIRECTORY
Ten portal stanowi udaną próbę zbudowania przydatnej
bazy danych dotyczących szeroko rozumianych usług
publicznych i prywatnych adresowanych do amerykańskich
seniorów. W ten sposób łączy osoby starsze oraz ich
opiekunów z lokalnymi zasobami instytucjonalnymi oraz
lokalną społecznością.
Dlaczego to dobry przykład?
1/ na uwagę zasługuje rozległość bazy danych, jej aktualność oraz
wielość kategorii, które mogą być wyszukiwane. Seniorzy i ich
opiekunowie z łatwością mogą znaleźć w swoich miejscowościach
wszelkie możliwe usługi zdrowotne, opiekuńcze, ale te też związane
z rozrywką i życiem społecznym (np. domy bingo). Dodatkowo
użytkownicy mogą wybierać spośród różnych artykułów na tematy
związane z własną fazą życia,
3/ forma strony, podobnie jak dwóch poprzednich, jest bardzo
prosta i spełnia najważniejsze wymogi w zakresie dostosowywania
serwisu do potrzeb i możliwości osób starszych.
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MIND MATE
Jest to jedna z aplikacji dedykowanych osobom
cierpiących z powodu chorób otępiennych. Zawiera
podstawowe dane dotyczące użytkownika oraz
proponuje różnorodne ćwiczenia pozwalające dłużej
utrzymać dobrą formę intelektualną, fizyczną i
psychiczną.

Dlaczego to dobry przykład?
1/ aplikacja ta oferuje kompleksowe wsparcie na poziomie
zachowań, które pomagają w codziennym życiu chorych i ich
opiekunów oraz hamują rozwój demencji,
2/ została stworzona nie tylko na podstawie wyników badań, ale
i bezpośrednich doświadczeń twórców z chorymi na demencję,
3/ ma bardzo wiele 5 gwiazdkowych recenzji, co wskazuje, że
zarówno jej strona funkcjonalna, jak i formalna przynosi wysoki
poziom satysfakcji użytkowników.
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DEMENTIA DIARIES
Strona poświęcona osobom cierpiącym na choroby
otępienne i przybliżająca reszcie społeczeństwa
demencję oraz sposób w jaki wpływa na ludzkie życie.
Dlaczego to dobry przykład?
1/ strona upowszechnia wiedzę na temat demencji poprzez
prezentację nagrań osób cierpiących z jej powodu,
2/ pozwala jednocześnie osobom chorym dzielić się własnymi
doświadczeniami z innymi oraz dostarcza wsparcia opiekunom,
3/ za serwisem stoją przemyślane rozwiązania. Chorzy maja np.
do dyspozycji specjalne telefony wydrukowane w technologii 3D,
za pośrednictwem których mogą nagrywać swoje pamiętniki.
Treść jest przesłuchiwana przez zespół, który zamieszcza ją na
stronie. Do współpracy zapraszani są też wolontariusze, którzy
dokonują transkrypcji nagrań.
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BLOG INTERNET
BEZ BARIER
• http://internet-bez-barier.com
• Blog z bardzo bogatą zawartością
dotyczący tworzenia dostępnych
stron internetowych.
• Poszczególne zagadnienia opisane
są przystępnym językiem i
odnoszą się do wytycznych
zawartych w WCAG 2.0 [Web
Content Accessibility Guidelines].
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WŁĄCZANIE SENIORÓW DO
WSPÓLNEGO
PROJEKTOWANIA
• http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa
d?doi=10.1.1.178.9592&rep=rep1&type=pdf
• Michael Massimi, Ronald Baecker, Participatory
Design Process with Older Users

• Syntetyczna w formie prezentacja sposobów
włączania seniorów do procesu
projektowania. Zwiera zwięzły opis
dotyczący kolejnych kroków całego procesu.
Artykuł można ściągnąć w formie pdf.

To zdjęcie — autor: Nieznany autor. Licencja: CC BY-NC-SA
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10 NOWYCH
TECHNOLOGII
DLA SENIORÓW
• https://www.smithsonianmag.com
/innovation/10-ways-tech-makesold-age-easier-1840093/

• Syntetyczny artykuł z licznymi
dodatkowymi linkami opisujący
kierunek, w jakim nowe
technologie będą wspierać ludzi
w ostatniej fazie życia.
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TECHNOLOGIA DLA
STARZEJĄCYCH SIĘ
RODZICÓW
• https://blog.ioaging.org/technology/can
-innovative-technology-help-longdistance-caregivers-care-agingparents/
• Blog organizacji non-profit Institute
on Aging oferuje wiele ciekawych
treści dotyczących innowacyjnych
technologii, które służą wsparciem
zarówno samym seniorom, jak i ich
opiekunom.
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WGLĄD
W PRZYSZŁOŚĆ
• https://www.youtube.com/w
atch?v=xw95AZzPpsU
• Jeden z krótkich filmów
pokazujący, jak osoby starsze
reagują na innowacyjne
technologie, w tym
przypadku okulary Google.
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