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Wprowadzenie

Internet początkowo stanowił prawie wyłącznie źródło informacji; obecnie jest miejs-
cem edukacji, pracy, załatwiania spraw codziennych, rozrywki, ale przede wszystkim,
jak pokazują wyniki licznych badań, jest miejscem komunikowania się z innymi ludźmi
(Bargh i McKenna, 2004; Batorski, 2009, 2011; Dutton i Helsper, 2007; Hilt i Lipschultz,
2004; Hołda, 2008a, 2008b, 2008c; Kraut i Kiesler, 2003; Weiser, 2001). Liczba osób
korzystających z Internetu wzrasta we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym także
w okresie starości, chociaż w wypadku tej grupy wiekowej jest ona nadal stosunkowo
mała (Batorski, 2009; Silver, 2001). Z perspektywy rozwoju człowieka niezwykle ważne
są pytania o to, jak pokolenie sprzed ery komputerów (nazywane pokoleniem BC – befo-
re computers), którym są żyjące współcześnie osoby w wieku senioralnym, radzi sobie
z użytkowaniem tego medium, jakiego rodzaju aktywności podejmuje w sieci i jak
wpływa to na funkcjonowanie jego przedstawicieli. Na te pytania starają się odpowie-
dzieć badacze z różnych krajów. Ich analizy, które przedstawiamy w tym artykule, mają
ogromny walor poznawczy, ponieważ pokolenie BC w niedługim czasie przestanie
istnieć; każde następne pokolenie ludzi starych będzie już takim, które rozpoczęło
używanie Internetu we wczesnej młodości albo w wieku dziecięcym. Omawiane badania
mają także wymiar aplikacyjny; stanowią bowiem podstawę do podejmowania różnych
działań profilaktycznych, których celem jest włączenie seniorów do pokolenia cyfro-
wego. Przykłady takich działań z różnych krajów przedstawiamy na końcu tekstu.

Wykluczenie cyfrowe seniorów

Wraz ze wzrostem znaczenia Internetu w różnych obszarach życia korzystanie z nie-
go nierzadko staje się niezbędnym warunkiem funkcjonowania w dzisiejszym świecie.
Dlatego osoby nieużywające go mają ograniczone możliwości pełnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym, zawodowym czy kulturalnym, co prowadzi do stopniowego ich wyklu-
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czania, zarówno społecznego, jak i ekonomicznego, oraz do pogłębienia istniejących po-
działów społecznych (Batorski, 2003, 2009, 2011; Batorski i Zając, 2010; Huang i Chen,
2010; Ellerman, 2007; Mossberger, Tolbert i Stansbury, 2003; Szpunar, 2010; Tom-
czyk, 2010). Zjawisko to określa się mianem wykluczenia cyfrowego. Z danych wynika,
że jednym z czynników leżących u podstaw tego wykluczenia – obok poziomu docho-
dów, położenia geograficznego oraz czynników kulturowych – jest wiek: osoby starsze
są najrzadziej korzystającą z Internetu grupą wiekową zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie (Batorski, 2009, 2011; Batorski i Zając, 2010; Dutton i Helsper, 2007; Gackenbach
i von Stackelberg, 2007; Raban i Brynin, 2007; Zickuhr, 2010). W Polsce, jak pokazują
statystyki z ostatnich lat, z Internetu korzysta około 20% osób w wieku od 55 do 64 lat
oraz niespełna 10% osób w wieku powyżej 64 lat; emeryci stanowią niecałe 10% użyt-
kowników sieci i aż 44% grupy osób niekorzystających z niej. Znaczny jest także odsetek
starszych osób, które nigdy nie miały kontaktu z Internetem: jest to aż 87% osób w wie-
ku od 65 do 74 lat, 65% osób w wieku od 55 do 64 lat, ponad 40% osób w wieku od 45
do 54 lat – i jedynie 2% osób w wieku od 16 do 24 lat (Batorski, 2011; Eurostat, 2010;
GUS, 2010).

Przyczyn wykluczenia cyfrowego należy szukać w specyficznych cechach rozwoju
w okresie starości oraz w – nierozerwalnie związanych z tymi cechami – motywach,
przekonaniach oraz kompetencjach seniorów. Ograniczenia wynikające z kondycji psy-
chofizycznej osób starszych (Straś-Romanowska, 2000) wydają się mieć duże znaczenie
w wyjaśnianiu zjawiska niekorzystania z Internetu w tej grupie wiekowej. Szczególnie
ważne są zmiany w zakresie funkcjonowania narządów zmysłów oraz zdolności poz-
nawczych (Steuden, 2011; Treder i Biechowska, 2011; Trempała, 2002). To właśnie
one przyczyniają się prawdopodobnie do występującego często u starszych osób lęku
przed korzystaniem z Internetu i ich niskiego poczucia własnej skuteczności w tej dzie-
dzinie (Batorski i Zając, 2010; Hołda, 2008b, 2011; Czaja et al., 2006). Nabywanie no-
wych umiejętności, między innymi nauka korzystania z nowoczesnych technologii, są
w starszym wieku znacznie utrudnione ze względu na osłabienie procesów percepcji,
uwagi, pamięci i uczenia; ponadto charakterystyczny dla wielu serwisów internetowych
natłok bodźców, trudne do rozróżnienia kolory czy zbyt małe litery utrudniają percepcję
tekstu i zniechęcają do tej formy aktywności. W literaturze często też podkreśla się, że
ludzie starzy mają tendencje do przeciwstawiania się wszelkim zmianom oraz mniejsze
możliwości adaptacji do środowiska, z czym wiążą się liczne trudności z dostosowaniem
się do przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Problemom tym nierzadko
towarzyszą różnego rodzaju trudne doświadczenia, które wpisują się w proces starzenia
się – między innymi świadomość zbliżania się kresu życia czy śmierć bliskich osób
(Cichocka, 2000; Steuden, 2011; Treder i Biechowska, 2011; Trempała, 2002). Wszyst-
ko to może prowadzić do coraz mniejszej samodzielności i wzrastającej zależności od
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innych osób oraz poczucia bycia niepotrzebnym, a także do stopniowego wycofywania
się z aktywności życiowej i społecznej (Steuden, 2011; Straś-Romanowska, 2000).
Wydaje się, że kondycja psychofizyczna oraz proces wycofywania się z różnych form ak-
tywności przez osoby w starszym wieku przejawia się w sposób znaczący w zjawisku
wykluczenia cyfrowego tej grupy osób. 

Ale istnieją także inne przyczyny niekorzystania z Internetu przez osoby starsze.
Jeszcze niedawno jako główny powód niekorzystania z sieci przez takie osoby wskazy-
wano ograniczenia finansowe i techniczne – brak komputera w domu lub brak dostępu
do Internetu ze względu na zbyt wysokie koszty lub problemy techniczne (Stuart-Hamil-
ton, 2006). Obecnie za bardziej znaczące uważa się brak motywacji, przekonania oraz
bariery kompetencyjne w korzystaniu z Internetu przez seniorów (Batorski i Zając,
2010; GUS, 2010). Wiele osób starszych, które nie korzystają z Internetu, po prostu nie
wie, czemu korzystanie z sieci miałoby służyć ani w jaki sposób mogłyby wykorzystać
Internet do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb czy rozwiązywania problemów. Osoby
te często mają wiele negatywnych przekonań na temat Internetu i negatywnych skut-
ków jego użytkowania, takich na przykład jak to, że Internet nie jest przeznaczony dla
ludzi w ich wieku i że niewiele z tego, co sieć oferuje, koresponduje z ich zaintere-
sowaniami (Batorski, 2009; Batorski i Zając, 2010; Buniewicz, 2007; Hilt i Lipschultz,
2004; National Institute on Aging, 2001).

Niechęć i negatywna postawa wobec korzystania z Internetu wynikają także
z przekonań na temat zagrożeń związanych z jego używaniem. Wśród nich wymieniane
są: możliwość łatwego rozpowszechniania treści nieakceptowanych społecznie (agresyw-
nych, pornograficznych, rasistowskich itp.), możliwość podszywania się pod inne osoby,
kradzież danych osobowych. Osoby starsze często nie korzystają z sieci także z obawy
przed uzależnieniem od Internetu, który nierzadko spostrzegają jako medium zabie-
rające zbyt wiele czasu i powodujące utratę kontaktu z rzeczywistością (Batorski i Zając,
2010; Buniewicz, 2007; Dutton i Helsper, 2007; Hołda, 2011; Stuart-Hamilton, 2006).

Wiele starszych osób wskazuje też na fakt, że korzystanie z Internetu jest dla nich
zbyt skomplikowane i nie mają ochoty uczyć się tej umiejętności lub że nauczyły się
korzystać z sieci tylko dlatego, że zmusiły je do tego jakieś okoliczności. Często mają
one też obawy przed trudnościami w nauce korzystania z komputera i Internetu, zep-
suciem sprzętu itp. Ponadto osoby starsze mają niższe poczucie własnej skuteczności
w tej dziedzinie, a jednocześnie często odczuwają wstyd przed młodszym pokoleniem
i przejawiają obawy przed pokazaniem, że czegoś nie umieją i nie wiedzą (Batorski i Za-
jąc, 2010; Czaja et al., 2006, Hołda, 2008b, 2011). 

Omówione wyżej czynniki powodują nie tylko brak starań o uzyskanie dostępu do
Internetu przez ludzi starych, ale też często niekorzystanie z niego mimo posiadania
takiego dostępu. Z badań wynika, że w Polsce dotyczy to ponad 50% seniorów (Batorski
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i Zając, 2010). Warto jednak podkreślić, za współczesnymi badaczami, że adaptacja do
starości jest procesem aktywnym, w którym sytuacja psychologiczna człowieka star-
szego związana jest przede wszystkim z jego indywidualnymi charakterystykami psy-
chicznymi, i który nie przekreśla szans na dalszy rozwój oraz osiągnięcie wysokiego
poczucia jakości życia (Błachnio, 2002; Cichocka, 2000; Skinner i Vaughan, 2004; Straś-
Romanowska, 2000; Wołowicka, 2000; Zając, 2006). Często podkreśla się także, że
zaangażowanie osób starszych w różne formy aktywności przyczynia się do utrzymania
poczucia wartości, przynależności i bycia potrzebnym; z kolei trening intelektualny poz-
wala osobom starszym na utrzymanie wysokiej sprawności funkcji poznawczych (Mo-
ritz, 2002; Steuden, 2011; Ułaszewska-Żuk, 2002). Jak pokazują omówione niżej bada-
nia i analizy, korzystanie z Internetu przez seniorów to jedna z najważniejszych aktyw-
ności, która znacząco poprawia jakość ich życia.

Obszary działania seniorów w sieci

Badania wykazują spójny wzorzec aktywności seniorów korzystających z Internetu.
W większości analiz stosuje się podział na dwie grupy wiekowe, tj. internautów w wieku
50-64 lat oraz powyżej tego wieku (IAB Polska, 2010; Keenan, 2009; Madden, 2010;
World Internet Project Poland [WIP Poland], 2010). Rozróżnienie to wydaje się trafnie
oddawać zmiany w aktywności seniorów wraz z wiekiem, zgodnie z którymi młodsza
grupa jest bardziej aktywna w porównaniu do starszej (Keenan, 2009; Madden, 2010;
WIP Poland, 2010, 2011). 

Wśród seniorów najpopularniejszą usługą internetową jest niewątpliwie poczta
elektroniczna (Keenan, 2009; Selwyn, Gorard, Furlong i Madden, 2003), z której w Sta-
nach Zjednoczonych korzysta ok. 90% osób powyżej 50. roku życia (Madden, 2010).
Internauci należący do tej grupy wiekowej czas spędzany w sieci najczęściej przezna-
czają na kontakt z rodziną i znajomymi (Age Concern i Barclays, 2002), poszukiwanie
informacji dotyczących dóbr i usług, dotychczasowej działalności zawodowej oraz nauki
(Selwyn et al., 2003). Często korzystają z zasobów sieci bez wyraźnie sprecyzowanego
celu, swobodnie ją eksplorując (Selwyn et al., 2003). Mniejszy odsetek seniorów pos-
ługuje się Internetem w bardziej zaawansowany sposób, tj. korzysta z bankowości inter-
netowej, zakupów online, e-learningu lub czatów (Age Concern i Barclays, 2002; Kee-
nan, 2009; Selwyn et al., 2003). W  doniesieniach na temat zakresu działalności senio-
rów w sieci dane procentowe wahają się od kilku do kilkudziesięciu procent, co wynika
z dużej dynamiki zmian w ich aktywności na przestrzeni kolejnych lat (Madden, 2010).
Age Concern i Barclays (2002) oraz American Association of Retired Persons ([AARP],
Keenan, 2009) analizując zachowania osób starszych w sieci wskazały na istnienie
różnic międzypłciowych: mężczyźni częściej czytają prasę i książki, szukają informacji
o interesujących ich tematach, przeglądają oferty pracy lub dokonują rezerwacji turys-
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tycznych, natomiast kobiety częściej kontaktują się z bliskimi im osobami (Age Concern
i Barclays, 2002), prawie dwukrotnie częściej korzystają z gier online oraz poczty
elektronicznej (Keenan, 2009; White et al., 2002). Z badań AARP wynika, że nie ma
zależności między częstotliwością korzystania z Internetu a płcią; istnieje natomiast
taka zależność, gdy uwzględni się wiek i zamożność: częściej z Internetu korzystają
internauci zamożni oraz w wieku poniżej 65. r.ż. (Keenan, 2009).

Z badań wynika, że większość osób starszych korzysta z Internetu w sposób bierny
– odwiedzają strony o tematyce publicystycznej, informacyjnej, a także portale o treś-
ciach rozrywkowych i kulturalnych (Dutton i Helsper, 2007; Wołejko, 2007). Jednak są
i takie, w których wykazano, że seniorzy są także twórcami zawartości świata wirtual-
nego przez obecność na portalach społecznościowych, gdzie podstawą aktywności jest
współdzielenie treści takich, jak zdjęcia czy informacje o sobie (Madden, 2010). W ciągu
roku (2009-2010) liczba użytkowników portali w wieku powyżej 50. r.ż. podwoiła się, co
sprawiło, że obecnie ze stron tego typu korzysta połowa seniorów w wieku 50-64 lat
oraz co czwarty internauta powyżej 65. roku życia mieszkający w Stanach Zjednoczo-
nych (Keenan, 2009; Madden, 2010). Co ciekawe, dynamika wzrostu popularności tych
serwisów wśród seniorów jest prawie pięć razy większa w porównaniu ze zmianami
w grupie młodych dorosłych w wieku 18-29 lat. Podwojeniu uległa także liczba seniorów
korzystających ze stron opartych na aktualizacji swoich statusów (np. Twitter).

Z charakterystyki polskich internautów w wieku powyżej 50. r.ż. (Hołda, 2008a,
2008b;  WIP Poland, 2010, 2011) wynika, że polscy seniorzy, podobnie jak ich rówieś-
nicy w innych krajach, najczęściej szukają w sieci aktualnych wiadomości o świecie lub
informacji zdrowotnych, następnie treści związanych z turystyką lub o charakterze roz-
rywkowym. Najrzadziej szukają za pośrednictwem tego medium pracy lub czytają blogi.
Co ciekawe, seniorzy łączą korzystanie z Internetu z użyciem innych mediów, tj. pod-
czas przebywania w sieci najczęściej słuchają radia lub oglądają telewizję, co może być
związane z faktem, iż dla tej grupy wiekowej głównym źródłem informacji pozostaje
telewizja i radio. 

Z danych zawartych w omawianym raporcie wynika, że polscy seniorzy do komuni-
kacji online najczęściej wykorzystują e-mail (ok. 70%), dużo rzadziej niż młodsi inter-
nauci korzystają z komunikatorów, niewiele osób z tej grupy wiekowej pisze bloga,
czatuje lub aktualizuje statusy dotyczące swojej obecnej aktywności. Internauci powyżej
50. r.ż. są stosunkowo aktywni na portalach społecznościowych – korzysta z nich prawie
70% osób w wieku 50-64 lat oraz 50% tych, którzy ukończyli 65. rok życia. Warto pod-
kreślić, że robią to, chociaż mają opory przed umieszczaniem w Internecie swoich zdjęć
oraz są grupą wiekową najmniej ufną wobec informacji znalezionych w sieci. W przeci-
wieństwie do młodszych użytkowników sieci, seniorzy nie traktują świata online jako
źródła rozrywki, której szukają nadal głównie w telewizji i prasie. Korzystając z Interne-
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tu, najczęściej swobodnie eksplorują treści umieszczone w sieci (robi to ponad 75%),
rzadziej natomiast korzystają z gier online, słuchają muzyki, oglądają krótkie filmy oraz
poszukują treści religijnych lub duchowych (robi to ok. 20%). Seniorzy są grupą, która
najrzadziej korzysta z sieci w celu odwiedzania stron erotycznych lub uprawiania ha-
zardu (średnio 15% w porównaniu do ok. 30% dla innych grup). 

Wraz z wiekiem maleje liczba użytkowników, dla których najważniejsza w sieci jest
rozrywka, a rośnie liczba osób zdobywających w ten sposób informacje; powyżej 50. r.ż.
jest to główny cel użytkowania Internetu (Batorski, 2009). Seniorzy w świecie wirtual-
nym szukają głównie danych o produktach, o połowę rzadziej niż inne grupy wiekowe
dokonują zakupów w sieci, niewielki odsetek osób po ukończeniu 60. r.ż. korzysta z ban-
kowości online. Wraz z wiekiem zwiększeniu ulega zainteresowanie informacjami zdrowot-
nymi, będące wynikiem rosnącej ilości problemów związanych ze stanem zdrowia i ko-
niecznością posiadania dokładniejszych informacji w tym zakresie (WIP Poland, 2010).

Pozytywne aspekty korzystania z Internetu przez seniorów

Badacze zgodnie podkreślają, że korzystanie z Internetu przez osoby starsze wiąże
się ze wzrostem satysfakcji z życia. Wynika to z większego dostępu do informacji, utrzy-
mywania relacji z bliskimi oraz resztą społeczeństwa, a także poczucia kompetencji:
osoba starsza umiejąca korzystać z Internetu czuje się pełnowartościowym członkiem
społeczeństwa cyfrowego. Podczas przedstawiania korzyści, jakie daje seniorom obec-
ność w sieci, często dokonuje się rozróżnienia ze względu na ich wiek. Zgodnie z wyni-
kami badań osobom między 50. a 65. r.ż. Internet pomaga w wykonywaniu pracy,
ułatwia życie codzienne i jest źródłem informacji (Krzesińska, 2011a). Powyżej 65. r.ż.
główną funkcją Internetu staje się utrzymanie relacji z osobami bliskimi i resztą spo-
łeczeństwa, dzięki czemu seniorzy zmniejszają poczucie osamotnienia i wykluczenia
społecznego. Rozróżnienie to potwierdza, że analizując wyniki przedstawiane dla grupy
osób powyżej 50. r.ż., należy mieć na uwadze fakt, iż nie jest to grupa jednorodna (Kee-
nan, 2009; Madden, 2010).

Wśród najczęściej wymienianych przez badaczy korzyści, jakie ludzie starsi czerpią
z Internetu, znajduje się możliwość zwiększenia kontaktu z rodziną i światem zewnętrz-
nym (Age Concern and Help the Aged i BT, 2005; Batorski, 2009, 2011; Ernest-Jones,
2008; Lagana, Oliver, Ainsworth, i  Edwards, 2011; Selwyn et al., 2003; White et al.,
2002; WIP Poland, 2010, 2011). W niektórych badaniach sami seniorzy podkreślają, że
możliwość komunikacji za pośrednictwem e-maila lub portali społecznościowych to naj-
większa zaleta korzystania z Internetu, gdyż pozwala na utrzymywanie relacji z rodziną
i znajomymi poza krajem (Age Concern i Barclays, 2002; Age Concern and Help the
Aged i BT, 2005; White i Weatherall, 2000). Także polscy seniorzy wyrażali opinię, że
dzięki Internetowi zwiększyła się liczba ich kontaktów z osobami bliskimi, przyjaciółmi,
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a także należącymi do ich kręgu zawodowego (Hołda, 2008b; WIP Poland, 2010, 2011).
Wśród zalet badacze wymieniają także możliwości polepszenia kontaktu seniorów
z młodszymi członkami rodziny, szczególnie poprzez korzystanie ze stron społecznościo-
wych, które stanowią dodatkową płaszczyznę transferu wiedzy i umiejętności między
pokoleniami (Age Concern i Barclays, 2002; Age Concern and Help the Aged i BT,
2005; Madden, 2010; Selwyn et al., 2003).

Internet jest bardzo cennym narzędziem komunikacji zwłaszcza dla osób mających,
z racji ograniczeń fizycznych, trudności w podróżowaniu poza swoje miejsce zamiesz-
kania (White et al., 2002). Dzięki Internetowi mogą one odwiedzać dowolne miejsca,
które w świecie rzeczywistym są już dla nich niedostępne. Podczas gdy dla osób mło-
dych Internet może być formą konkurencji lub zastąpienia silnych relacji ze świata real-
nego (Kraut et al., 1998), dla seniorów jest on narzędziem do rozwoju aktywności spo-
łecznej i szansą na zastąpienie czynności, które stały się zbyt trudne (Olphert, Damo-
daran i May, 2005; White et al., 2002). Z polskich badań (Batorski, 2009, 2011) wynika,
że osoby starsze korzystające z Internetu mają większą liczbę przyjaciół w porównaniu
do seniorów nieobecnych w sieci oraz prowadzą bardziej aktywne życie społeczne i kul-
turalne. Ponad połowa internautów po 60. r. ż. przyznaje, że komunikacja poprzez Inter-
net umocniła ich kontakt z osobami ze swojej branży, nawet mimo bycia na emeryturze
(WIP Poland, 2010).

Świat wirtualny jest miejscem, gdzie internauci powyżej 50. r.ż. spotykają osoby
o podobnych zainteresowaniach, dzięki czemu mogą dzielić się swoimi pasjami i dalej
je rozwijać, a także uczyć się nowych rzeczy (Selwyn et al., 2003; White et al., 2002).
Analizując rosnącą popularność portali społecznościowych wśród seniorów, Madden
(2010) wskazała, iż umożliwiają one odnowienie kontaktów z przeszłości, co przekłada
się na powstawanie sieci silnego wsparcia. Ma to szczególne znaczenie dla tych osób,
które w podeszłym wieku cierpią na choroby przewlekłe. O pozytywnym związku komu-
nikacji poprzez Internet ze stanem zdrowia donoszą także inni badacze (Lagana et al.,
2011), podkreślając korzystny wpływ uzyskiwanego w ten sposób wsparcia społecznego
na stan psychiczny internauty powyżej 50. r.ż. Wykorzystanie komunikacji zapośred-
niczonej przez komputer może być również sposobem kompensacji problemów z pogar-
szającym się słuchem i wzrokiem, które poza siecią mogą znacznie zmniejszać satys-
fakcję z interakcji społecznych (Dickinson i Hill, 2007). Dodatkowo dzięki dostępowi do
Internetu seniorzy mogą nawiązać nie tylko kontakty prywatne, ale również prowadzić
komunikację o charakterze formalnym, nawiązując relacje ze społecznościami skupia-
jącymi emerytów, ośrodkami pomocy lub domami opieki (Berry, 2011; White et al.,
2002), a nawet uzyskiwać w ten sposób konsultacje medyczne (Lagana et al., 2011).

Wśród zalet Internetu osoby starsze wymieniają możliwość dostępu do materiałów
edukacyjnych, rozrywkowych i stron pozwalających im na rozwijanie zainteresowań
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(Age Concern and Help the Aged i BT, 2005; Olphert, Damodaran i May, 2005). Inter-
net w opinii seniorów pozwala również oszczędzać czas i koszty: dzięki transakcjom
online bardziej ekonomiczne stają się procesy dokonywania płatności bankowych, zała-
twiania formalności podróżnych oraz zakupów. Internet jest miejscem, gdzie użytkow-
nicy znaleźć mogą informacje o różnych produktach i usługach, przez co łatwiej jest im
podejmować decyzje konsumenckie (White et al., 2002). Kluczowe znaczenie mają dla
tej grupy wiekowej informacje o charakterze medycznym związane z szeroko pojętymi
kwestiami zdrowotnymi (Selwyn et al., 2003; WIP Poland, 2010, 2011). Odpowiednie
treści umieszczane w internecie dają szansę na zmniejszenie niepewności wynikającej
z braku wiedzy w tym obszarze (Campbell i Nolfi, 2005). Komfort seniorów może zostać
zwiększony dzięki dostępowi do stron medycznych prezentujących wiarygodne infor-
macje o nowych metodach leczenia i sprawdzonych lekach (DeOllos i Morris 1999, za:
Lagana et al., 2011). 

W wielu badaniach, których celem było uzyskiwanie opinii internautów (Age Con-
cern i Barclays, 2002; Age Concern and Help the Aged i BT, 2005; White et al., 2002),
stwierdzono, że seniorzy chcą poznawać nowe technologie, a sukcesy na tym polu dają
im olbrzymią satysfakcję. Nie bez znaczenia jest wsparcie i zachęta, jakie otrzymują ze
strony bliskich i instytucji, oraz subiektywna pozytywna ocena własnego zdrowia, które
sprzyjają korzystaniu z komunikacji internetowej (White et al., 2002). Samo wykorzys-
tywanie nowych technologii buduje bardziej pozytywne nastawienie wobec komputerów
i rozwoju techniki, dając osobom po 50. r.ż. możliwość doświadczenia wyższej jakości
życia (Batorski i Zając, 2010; Magnusson, Hanson i Nolan, 2005; Irizarry i Downing,
1997).

White i współpracownicy (2002) podkreślają, że dzięki wzmacnianiu istniejących
i nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu seniorzy
nie czują się osamotnieni i są w mniejszym stopniu narażeni na stany depresyjne. Bator-
ski (2009) wykazał, że korzystanie z Internetu wiąże się z ogólnym zadowoleniem z ży-
cia, tendencją do większego ufania innym, rzadszym korzystaniem z substancji uzależ-
niających oraz lepszym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, włącznie z mniejszymi
oporami przed proszeniem o pomoc i radę. Wreszcie dostęp do licznych informacji za-
wartych w sieci ułatwia osobom w wieku senioralnym kontynuowanie pracy zawodowej
lub udział w projektach wolontariackich, co sprzyja poprawie samooceny oraz, nierzad-
ko, sytuacji finansowej (Ernest-Jones, 2008).

Przytoczone wyniki badań świadczą o tym, że korzystanie z sieci może przynieść
osobom starszym znaczne korzyści, ponieważ pozwala na zaspokojenie wielu specyficz-
nych dla tej grupy wiekowej potrzeb, pomaga także w przekraczaniu ograniczeń, których
źródłem jest kondycja psychofizyczna osób starszych.
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Tabela 1. Programy poświęcone rozwijaniu aktywności seniorów w sieci
realizowane na świecie do 2011 roku (opracowanie własne)

KRAJ PROJEKT DZIAŁANIA

Stany
Zjedno-
czone

Digital Inclusion
Initiative (DII)

Wyszkolenie grupy ok. 500 trenerów w starszym wieku do
przekazywania wiedzy na temat używania Internetu innym se-
niorom. Stworzenie e-podręcznika „Generations on Line”, dos-
tosowanego i przeznaczonego do pracy z osobami po 55. r.ż.
(Senior Service America, 2011).

Wielka
Brytania

Age Concern
and Help the

Aged

Badania z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupo-
wych mające na celu poznanie przyczyn wykluczenia cyfrowe-
go w grupie osób po 55. r.ż. Stworzenie raportu „Introducing
another World: older people and digital inclusion” (Age Con-
cern and Help the Aged i BT, 2005).

Digital Inclusion
Network: Age

Concern

Kompleksowa pomoc dla organizacji prowadzących projekty
włączające seniorów w cyfrowy świat: szkolenia, informacje
i porady, wsparcie w kwestiach finansowych oraz działalność
naukowa  (www.digitalengagement.org).

Digital Unite
(DU)

Szkolenia dla trenerów dotyczące specyfiki przekazywania
wiedzy z zakresu nowych technologii osobom starszym, orga-
nizowane w domach tych osób
(www.digitalengagement.org).

Mobile Internet
Tester Sessions

(MITS)

Organizowanie spotkań zapoznających seniorów z Internetem
w domach opieki, promocja kursów umiejętności obsługi
komputera przy wsparciu firmy Microsoft oraz wydanie dwóch
podręczników „Grasp The NETtle” i „How to be a Silver Sur-
fer” (Millward, 2003).

Silver Surfers
Promowanie wśród osób starszych korzyści z używania
Internetu i poczty elektronicznej
(www.digitalengagement.org).

Sus-IT

Naukowe badania dotyczące różnic w korzystaniu z techno-
logii cyfrowej przez osoby starsze, związanych z ich wiekiem,
zdolnościami i warunkami życia. Próby określenia zakresu
wiedzy i wsparcia, jakiego potrzebuje ta grupa wiekowa, aby
efektywnie uczestniczyć w życiu wirtualnym (Age Concern
Leicester Shire, 2010).

UTOPIA

Jedenastotygodniowy cykl dwugodzinnych warsztatów z se-
niorami, podczas których przekazywano podstawową wiedzę
z zakresu pisania na komputerze, obsługi poczty elektronicz-
nej i korzystania z zasobów Internetu (Dickinson et al., 2005).

Wireless
Outreach

Network (WON)

Zakup laptopów z dostępem do Internetu oraz bezpłatne udos-
tępnienie ich w centrach informacyjnych oraz szpitalu w ob-
szarze Wigan (Millward, 2003).
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Szwecja ACTION

Program pośredniego wsparcia osób starszych przez stworze-
nie platformy edukacyjnej dla ich opiekunów w Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Portugalii i Szwecji.
Do dyspozycji opiekunów oddano zestaw materiałów multi-
medialnych związanych z ich pracą oraz system wideokonfe-
rencyjny umożliwiający im kontakt z profesjonalnymi dorad-
cami i innymi rodzinami biorącymi udział w projekcie (Mag-
nusson, Hanson i Nolan, 2005).

Litwa

E-Senior;
Internet for

Your Garden;
First Time

Online?
Let’s Do It!

Zaangażowanie ponad 600 bibliotek, które zachęcały seniorów
do korzystania z Internetu. Zasobami sieci zainteresowano
ponad 23 000 osób (www.esenior-project.eu).

Holandia
Door

internetten blijf
je meedoen

Kampania mająca na celu zmianę postaw osób starszych wo-
bec Internetu, wzbudzenie motywacji do samodzielnego szu-
kania informacji na temat świata wirtualnego poprzez udział
w kursach online i offline. Wskazanie miejsc i treści w sieci
związanych z potrzebami osób starszych oraz promowanie
korzystania z Internetu jako sposóbu na poprawę jakości życia
(www.doorinternetblijfjemeedoen.nl). 

Francja
Internet

accompagné

Wsparcie osób starszych w trakcie pierwszego uruchamiania
komputerów oraz instalacji połączenia z Internetem. 
W ramach programu, w zamian za znaczne ulgi podatkowe, 26
firm oferuje swoim klientom pomoc w pierwszych krokach
radzenia sobie z ich produktami (Guillemin, 2006). 

Polska

Dojrz@łość 
w sieci
(www.

dojrzaloscwsieci
.pl)

Kampania na rzecz przeciwdziałania e-wykluczeniu osób star-
szych prowadzona przez Koalicję Cyfrowego Włączenia Gene-
racji 50+. W ramach działań prowadzone są badania i debaty,
promuje się pozytywne przejawy działań na rzecz seniorów
w sieci.
Publikacja ogólnodostępnego raportu „Raport Otwarcia «Mię-
dzy alienacją a adaptacją. Polacy 50+ wobec Internetu»” (Ba-
torski i Zając, 2010; Krzesińska, 2011a, b), organizacja pier-
wszej edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”.

Programy e-senior w różnych krajach

Włączanie osób starszych w rzeczywistość wirtualną i przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu tej grupy wiekowej jest szczególnie ważne w kontekście problemu starzenia
się społeczeństw zachodnich. Obecnie na całym świecie powstaje wiele programów
organizacji rządowych i pozarządowych na rzecz upowszechniania dostępu do Internetu
i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ludzi starszych (Batorski i Zając, 2010;
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Buniewicz, 2007; National Institute on Aging, 2001; National Institutes of Health, 2004;
Saunders, 2004). Autorzy projektów w tym zakresie najczęściej skupiają się na prze-
kazywaniu wiedzy dotyczącej komputerów i ich użytkowania (Dickinson, Eisma, Gregor,
Syme i Milne, 2005; Magnusson, Hanson i Nolan, 2005; Senior Service America, 2011).
Niestety w ramach większości programów nie zadbano o odpowiednią promocję pro-
jektu, stąd dotarcie do danych na temat określonej działalności, a zwłaszcza jej skutków,
nie jest możliwe. Pomimo tego dokonujemy próby zestawienia przynajmniej części pro-
wadzonych na świecie projektów, po to, żeby pokazać, iż obecność seniorów w sieci to
problem, którego rozwiązanie może przybierać różnorodne formy. W celu lepszej ilus-
tracji realizowane programy przedstawione zostały w postaci tabelarycznej. 

Jak wynika z przeglądu przedstawionego w tabeli 1, istnieje wiele sposobów działań
podejmowanych w celu zapobieżenia wykluczeniu cyfrowemu ludzi starych. Jedne nas-
tawione są na doskonalenie technicznych umiejętności, inne na kształtowanie postaw
i motywacji, a jeszcze inne na udostępnianie seniorom odpowiedniego sprzętu, dzięki
któremu mogą korzystać z sieci. Każdy z tych sposobów wydaje się ważny i jest przydat-
ny na różnych etapach włączania ludzi starszych do społeczeństwa cyfrowego. A – jak
wynika z danych przedstawionych w tym artykule – jest to istotne nie tylko z punktu wi-
dzenia poprawy funkcjonowania ludzi starych, ale także całego cyfrowego społeczeń-
stwa, którego są oni integralną częścią. 
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The elderly as the Internet users

The paper presents the most important issues concerning the use of the Internet by the elderly,
illustrated with the results of recent studies conducted both in Poland and worldwide. The
problem of digital divide among the elderly is discussed, which is mainly an effect of the
specificity of human development in the old age and the fact that using Internet is learned in
advanced age. Various areas of seniors activity in the Web are also presented, as well as the
benefits of Internet use and the problem of education of the older generation, which aims to
include as many people as possible to the Internet society. For this purpose, an overview was
made of the major e-senior programs implemented in different countries.

Keywords: old age, digital divide, benefits of Internet use, e-senior programs
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