
AgeHUB 

TWORZYMY

Centrum Aktywności Cyfrowych 60+ 



UDOSTĘPNIJ SENIOROM 
CYFROWY ŚWIAT!



SENIORZY
to przyszłość

Dziś seniorzy stanowią 
22% mieszkańców 
Polski. 

Już niedługo będzie 
ich aż 40%! 



AgeHUB 
SENIORZY + TECHNOLOGIE =

CZYM JEST?



CENTRUM 
AKTYWNOŚCI

Pozwala seniorom nabywać 
umiejętności cyfrowe, dzięki 
kursom, warsztatom, szkoleniom 
i wsparciu indywidualnemu. 
Centrum pomaga przełamywać 
lęki związane z nowymi 
technologiami. 
Miejsce ma także funkcję 
towarzyską i samopomocową 
dla osób 60+. 

Pozwala integrować 
środowiska zainteresowane 
edukacją cyfrową seniorów i ich 
uczestnictwem w projektach 
technologicznych. Systematyzuje 
wiedzę, buduje pozycję e-seniora 
i znajduje właściwe rozwiązania 
dla tej grupy. 

Pozwala współpracować 
innowatorom z seniorami, czyli 
rzeczywistymi odbiorcami 
produktu/usługi. Bada i sprawdza 
już dostępne rozwiązania
dedykowane grupie 60+. Pozwala 
podkreślać znaczenie tej grupy 
w cyfrowym świecie. 

CENTRUM 
AKTYWNOŚCI

CENTRUM 
IDEI

CENTRUM 
ROZWOJU



AgeHUB 
DLA KOGO? 



Główny odbiorca projektu. 
 Seniorzy - osoby zarówno 
w wieku 60, jak i 80 lat.   
Na różnym poziomie 
zaawansowania 
i zainteresowania 
technologiami. 

#SENIORZY

#EDUKATORZY

Osoby uczące osoby starsze 
lub chcące zacząć to robić. 
Praktycy z zakresu 
nauczania i rozwiązań 
technologicznych. 
Podmioty gotowe na 
współpracę krajową 
i międzynarodową na rzecz 
edukacji cyfrowej. 

#START-UPY 

Firmy i projekty kierujące 
swoją ofertę do seniorów 
(całkowicie lub częściowo)
poszukujące grup testowych 
(percepcja narzędzi, user 
expirence, design, 
komunikacja 
marketingowa).  



Podmioty chcące testować nowe rozwiązania 
i konsultować ofertę w różnych grupach osób starszych 
(zróżnicowanych ze względu na wiek, wykształcenie, 
stopień opanowania narzędzi komputerowych, 
zainteresowania technologiami). 

#EDUKATORZY
#FIRMY TELEKOMUNIKACYJNE, 
TECHNOLOGICZNE I INTERNETOWE 



 odbiorców 
influencerów 

innowatorów 

LICZBY*

10 000 100

*rocznie & minimum



AgeHUB 
WIEMY JAK TO DOBRZE ZROBIĆ! 



NAGRODY 
W 2015 roku Fundacja 
ZACZYN otrzymała nagrodę 
w konkursie “Dojrz@łość 
w Sieci. Dobre 
Praktyki" przyznaną 
za innowacyjne i skuteczne 
metody edukacji cyfrowej 
osób starszych. 

Organizatorzy i partnerzy konkursu



Do tej pory prowadziliśmy projekty 
edukacji cyfrowej finansowane ze 
środków publicznych i prywatnych, 
zagranicznych i krajowych. 

NASZE PROJEKTY CYFROWE



Współpracowaliśmy z wieloma firmami z różnych branż. 
Nasze działania wspierają liczni Ambasadorzy. 

NASZE DZIAŁANIA



AgeHUB 
WŁĄCZ SIĘ! BĄDŹ IN! 



Twórz z nami pierwszy w Polsce AgeHUB!

#SHOWROOM_TECHNOLOGICZNY

#WOLONTARIAT_PRACOWNICZY

#BADANIA

#WARSZTATY

#SZKOLENIA

#PREZENTACJA_PRODUKTÓW

#TESTOWANIE_USŁUG #APLIKACJE60+



AgeHUB 
CZEGO POTRZEBUJEMY?



SZUKAMY...

#PARTNERA_TYTULARNEGO 
#PARTNERÓW_WIODĄCYCH 

#SPONSORÓW 

Wesprzyj nas finansowo, technologicznie, networkingowo.



Fundacja ZACZYN 

Fundacja ZACZYN to organizacja z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym 
i innowacyjnym podejściu do nauczenia IT osób 60+. Przecieramy szlaki i tworzymy 
nowe rozwiązania w edukacji cyfrowej seniorów.  Wydajemy pisma eksperckie, 
wzmacniamy kompetencje cyfrowe, prowadzimy świetlice społeczne, organizujemy 
największe prosenioralne wydarzenie w kraju i towarzyszącą mu kampanie 
społeczną o zasięgu 20 milionów odbiorców. Mamy zespół złożony z osób zarówno 
-30, jak i 60+. Dzięki temu rozumiemy wyzwania starzenia się na wielu płaszczyznach. 

www.zaczyn.org, www.polityka.zaczyn.org, www.parada.zaczyn.org 



AgeHUB 

KONTAKT 
Fundacja ZACZYN

www.zaczyn.org

Magdalena Foryś 
tel. 730 818 405 
magdalena.forys@zaczyn.org 

Anna Gryżewska 
tel. 506 952 271 
anna.gryzewska@zaczyn.org 



AgeHUB 

Dziękujemy! 

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w prezentacji 
pochodzą z zajęć przeprowadzonych 
w ramach Edukacji Cyfrowej 
Fundacji ZACZYN w latach 2015-2017 


