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Co chcemy osiągnąć w projekcie
UE angażuje się w “zielone przejście” do społeczeństwa neutralnego dla klimatu do 2050 r.
Osiągnięcie tego celu wymaga trwałych zmian w zachowaniach obywateli w budowaniu
zrównoważonych i zdrowych nawyków. Fundamentalne zmiany kulturowe są niezbędne do
promowania skuteczności polityk mających na celu tworzenie społeczeństw neutralnych dla
klimatu.
Seniorki i seniorzy mogą wiele wnieść do ratowania planety: ich najcenniejszymi atutami są
doświadczenie i czas. Często ich dzieci opuściły dom, niektórzy z nich wcześniej przeszli na
emeryturę, a inni są już emerytami. Posiadają dużą wiedzę i są w doskonałej pozycji, aby
przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości. Można to zrobić zarówno w swoim
prywatnym otoczeniu, z rodziną, przyjaciółmi lub sąsiadami lub jako wolontariusze w
inicjatywach zajmujących się ochroną klimatu i projektami środowiskowymi. Projekt Erasmus+
GreenerAge chce wesprzeć seniorów i seniorki, zapewniając im odpowiednie narzędzia w
poszerzeniu ich kompetencji i umiejętności w tym zakresie.

Nad czym pracujemy
GreenerAge koncentruje się na opracowaniu cyfrowej platformy edukacyjnej, gdzie
zainteresowani obywatele będą mogli znaleźć informacje, pomysły i praktyczne narzędzia,
których potrzebują w swoich działaniach na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Obejmuje to
na przykład kalkulatory do pomiaru indywidualnego śladu węglowego, którym
zanieczyszczamy środowisko, czy inne narzędzia które pokazują nam, co robimy dla
zrównoważonego stylu życia. Platforma zawierać będzie także elementy, takie jak quizy i filmy.
Stworzymy również kompendium dotyczące edukacji ekologicznej, podręcznik prowadzenia
warsztatów oraz zbiór dobrych praktyk z zaleceniami dla decydentów.
Wszystkie materiały będą dostępne bezpłatnie.

Jak pracujemy
Powyższe rozwiązania zostaną opracowane w ramach współpracy z przedstawicielami i
przedstawicielkami pokolenia w wieku 55 lat i starszymi. W ramach współpracy będą mogli
nie tylko korzystać z platformy edukacyjnej, ale również staną się jej współautorami. W
projekcie w pięciu uczestniczących krajach będzie aktywnie zaangażowanych od 75 do 100
seniorek i seniorów.
W wywiadach zapytamy ich o ich postawy i zachowania, oraz zmiany jakie w ich odczuciu są
konieczne do budowania ekologicznych rozwiązań. Zapytamy także o to jakiego wsparcia
potrzebują do wprowadzenia tych rozwiązań w życie. Podczas wspólnych warsztatów
projektowych szczegółowo zajmiemy się poszczególnymi pytaniami i omówimy wyniki naszej
pracy z seniorami i seniorkami. W ramach działań projektowych, przed ostateczną finalizacją
cyfrowej platformy edukacyjnej, zostanie ona przetestowana w wersji beta przez członków
lokalnych grup roboczych.
Publiczne wydarzenie eksperckie w trakcie którego przedstawione zostaną wyniki pracy
odbędzie się pod koniec 2023 r. Omówione zostaną poszczególne działania realizowane w
ramach projektu oraz zalecenia dla decydentów politycznych. Idea główną przyświecającą
organizacji tego wydarzenia jest jak najszersze rozpowszechnienie osiągniętych w trakcie
projektu rezultatów.
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