Conferentie ‘Digital skills 50-plus’ in Lodz (Polen)
Project Erasmus “Development of digital skills of the unemployed aged over 50”
In april namen onze vrijwilligers Joan Edwards en Mohamed El Wakidi deel aan deze
conferentrie in het Poolse Lodz. Ze schreven een verslag.
Dag 1.
Op 15 april vertrekken vier deelnemers met Jumbo Klerq van luchthaven Eindhoven naar
Warschau. Bij aankomst wordt de reis voorgezet met een huurauto. Lodz ligt op 135
kilometer van de hoofdstad. Ons hotel is netjes en schoon, maar alleen bereikbaar door middel
van vele honderden trappen. Onze kamers zijn op de derde etage. Gelukkig hebben Mohamed
en ik een goede conditie en verkeren we in goede gezondheid. Accommodaties als deze zijn
niet aan te raden voor personen met een beperking.
Voor het avondeten maken we kennis met de overige deelnemers en eten samen in een heel
leuk restaurant: Bakkerij. De Bakkerij is een van de projecten die door onze gastheer en
gastvrouw worden geleid. De andere deelnemers komen uit Noord- en Zuid Hongarije. De
deelnemers uit Tsjechië hebben vertraging en zullen ons de volgende dag ontmoeten.
Dag 2.
Vandaag brengen we in een splinternieuwe tram een bezoek aan de filmacademie. Onze
gastheer is daar werkzaam als filmmaker en producer. Hij is docent en begeleidt studenten.
Naast diverse soorten werkgelegenheidsprojecten heeft hij ook een project voor visueel
gehandicapten. De groep visueel gehandicapten werkt op het ogenblik aan een film over alle
projecten die onder hun beheer vallen in Polen. Daarna kunnen we op eigen gelegenheid de
stad bezoeken.
Voor het diner brengen we een bezoek aan een restaurant dat gelegen is in een gerestaureerd
pand. Het zijn startende jonge ondernemers, die worden geholpen door onze Poolse gastheren
om oude delen van de stad te behouden en voor afbraak te behoeden.
Dag 3. Conferentie
Tijdens de conferentie geven de deelnemers uitleg over hun projecten.
Groep Polen (Lodz)
Deze groep, de gastheer en -vrouw, coördineert projecten in dit deel van Europa.
Om de grote groep oudere werknemers te helpen bij het vinden van vacatures en werk werden
ze uitgenodigd te leren omgaan met de computer. Helaas bleken de meeste ouderen niet
geïnteresseerd. Het enige wat de meesten wilden is weten hoe je de TV aan- en uitzet en hoe
ze hun geliefde programma’s konden vinden. De meesten wisten niet hoe ze op het internet
naar werk konden zoeken. De andere werkgelegenheidsprojecten zijn voor een gemengde
groep. Dus jong en oud. Voor onze Poolse gastheren/dame blijft het een uitdaging om vooral
senioren te blijven interesseren in het omgaan met een computer.
Acties die men van plan is te nemen: Senioren trainen om elkaar te helpen en motiveren.
Vrijwilligers die werken met automatisering rekruteren.
Groep Noord-Hongarije (Universiteit van Boedapest)
Deze groep steunt op gepensioneerden. De groep richt zich meer op culturele activiteiten
zoals zang koren, dans en ander kunstvormen. Ze organiseren festivals en festivals voor

koren. Deelnemers ook buiten de EU worden uitgenodigd. De deelnemers zijn gemengd:
senioren en jongeren. Alle activiteiten worden gedaan met oud en jong.
Groep Zuid-Hongarije
Om deel te nemen aan deze conferentie mocht deze groep alleen een busje huren van hun
baas. Onderweg werd in de bus geslapen. De groep werkt met Roma en Cinti zigeuner
groepen. Hun werkveld is huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is bestrijden
van schooluitval en het tegengaan van alfabetisme een van hun belangrijkste taken. Het is een
moeilijke doelgroep die door discriminatie geen vertrouwen meer heeft in de maatschappij.
De medewerkers vertellen met veel passie over hun werk.
Groep Tsjechië
Deze groep richt zich meer met het werken met de nieuwe technieken. Men werkt met
mensen met psychische problemen en mensen die door alcohol en druggebruik verslaafd zijn
geraakt. Verder: kindermishandeling en kinderbescherming i.v.m. huiselijk geweld.
De spreker verbaast zich over de technologische ontwikkeling. Vroeger waren de telefoons
groot. Hij toont een exemplaar van een van de eerste mobiele telefoons. Vroeger dachten ze
dat alles groeide en groter werd, maar de mobiele telefoon is juist steeds kleiner geworden.
Hij hoopt dat dit ook gebeurt met de problematiek van de mensen waarmee zij werken.
Groep Nederland (Deventer)
In Deventer heeft de spreker een groep ouderen in de bibliotheek die elkaar helpt met het
bedienen en omgaan met een computer. Daarnaast werkt hij samen met Seniorenweb, een
landelijke organisatie. De problematiek die de andere groepen met senioren ondervinden,
hebben we ook in Deventer gehad. Inmiddels is een groot deel van de ouderen op facebook en
skype bezig, maar dat heeft wel even geduurd.

