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SoVo – dostępne radio internetowe 

Zostań dziennikarzem i twórz radio! Słuchaj SoVo!  
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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy Słuchaczy i Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku do wyjątkowego 

w Polsce, innowacyjnego projektu „SoVo – dostępne radio internetowe”, realizowanego 

w latach 2020 – 2022. 

W ramach projektu utworzymy pierwsze w Polsce internetowe radia przeznaczone i współtworzone 

przez osoby starsze. Seniorzy i seniorki z całego kraju, korzystając z naszego portalu radiowego 

podniosą swoje kompetencje cyfrowe i zostaną pełnoprawnymi dziennikarzami radiowymi. 

Dzięki udziałowi w projekcie staną się Państwo  unikalną społecznością Radia SoVo! 

W 45 Uniwersytetach Trzeciego Wieku w całej Polsce  odbędą się darmowe szkolenia z korzystania 

z naszego portalu radiowego. Pokażemy, jak łatwo i przyjemnie można korzystać z Internetu, rozwijać 

swoje pasje, wymieniać się informacjami i budować relacje z innymi. 

W trakcie projektu w 20 UTW odbędą się także warsztaty cykliczne, prowadzone przez doświadczonych 

trenerów podnoszenia kompetencji cyfrowych. 

W wybranych 15 jednostkach UTW powstaną pięcioosobowe grupy radiowe - Senioralne Odziały Radia 

SoVo. Ich liderzy zostaną przygotowani do tworzenia własnych audycji radiowych. Każdy zespół 

otrzyma wsparcie ekspertów i zestaw sprzętu niezbędnego do pracy dziennikarskiej. Po zakończeniu 

projektu sprzęt stanie się własnością Waszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla wszystkich 

dziennikarzy senioralnych zostanie zorganizowany wyjazd integracyjny, którego koszty pokryjemy. 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Realizatorzy: Fundacja Pro Cultura (Lider), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacja Zaczyn. 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym Projektem, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami 

propozycji.  
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Mogą Państwo sami zdecydować, w jakim stopniu zaangażują się Państwo w SoVo. Proponujemy wybór 

jednego z 3 pakietów. Udział w projekcie jest darmowy a liczba pakietów jest ograniczona.  Jeśli chcą 

Państwo przeczytać więcej na temat elementów pakietu, pod tabelą znajduje się ich dokładny opis.  

 Nazwa pakietu 

 Pakiet pełen (15 UTW) Pakiet rozszerzony (5 UTW) Pakiet podstawowy (25 UTW) 
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Senioralna Grupa Radiowa 

  

Cykl 20 dwugodzinnych szkoleń 

  

4 h szkolenie dla wszystkich  

Słuchaczy  

Cykl 20 dwugodzinnych szkoleń 

 

4 h szkolenie dla wszystkich 
Słuchaczy  

 

4 h szkolenie dla wszystkich 
Słuchaczy  
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• Wsparcie w rekrutacji do 

grupy radiowej 

• Wsparcie w wyborze lidera / 

liderki grupy, który zostanie 

przez nas przeszkolony i 

objęty mentoringiem i 

wsparciem ekspertów / 

ekspertek 

• Efekt pracy Grupy Radiowej 

– 2 materiały miesięcznie 

• Przestrzeń dla grupy 

radiowej do wykorzystania 

na studio radiowe. 

 

 

 

 

 

• Dostęp do sali ze sprzętem komputerowym na warsztaty (min. 

10 stanowisk) 

• Wsparcie w rekrutacji uczestników na szkolenie (min. 50 osób) 

i warsztaty 

• Ustalenie harmonogramu warsztatów 

• Wsparcie w promocji projektu w przestrzeni lokalnej i na swoich kanałach społecznościowych 

• Salę do przeprowadzenia szkolenia 
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Senioralna Grupa Radiowa 

Powstanie u Państwa Senioralna Grupa Radiowa (uczestnictwo w pracach min. 5 seniorów).  

Zadaniem Grupy Radiowej będzie przygotowywanie materiałów udostępnianych na stronie portalu. 

Będą to m. in. wywiady, reportaże, wiadomości oraz zapowiedzi prognozy pogody, playlisty muzyczne 

oraz inne pozycje z ramówki. 

Każda grupa radiowa otrzyma: 

• mikrofon reporterski 

• mikser dźwięku 

• dyktafon 

• tablet 

• laptop 

• zestaw do transmisji obrazu ze studia.  

Cały sprzęt po zakończeniu projektu przejdzie na własność Państwa Uniwersytetu.  

Co oferujemy: 

• Powstanie  Grupy Radiowej, która wraz z pozostałymi 14 grupami z całej Polski utworzy senioralną 

wspólnotę radiową  

• Zestaw sprzętu dziennikarskiego do przygotowywania audycji radiowych, który zostanie przekazany 

UTW na własność po zakończeniu projektu  

• Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla Grup Radiowych dający możliwość poznania „radiowców” 

z innych części Polski. Wyjazd jest nieodpłatny dla osób uczestniczących 

• Możliwość tworzenia własnych unikalnych treści radiowych promowanych na całą Polskę 

• Dodatkowe szkolenie dla lidera / liderki Grupy Radiowej, który zostanie wybrany spośród seniorów 

• Wparcie Grupy Radiowej przez ekspertów i specjalistów projektu 

• Możliwość kontynuowania pracy Grupy Radiowej po zakończeniu projektu 

 

Zakładamy, że warsztaty dla Liderów / Liderek Grup Radiowych odbędą się w grudniu 2020 r., a 

Senioralne Grupy Radiowe rozpoczną działania od stycznia 2021 r.  
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Cykl 20 dwugodzinnych szkoleń (20 UTW) dla zainteresowanej grupy 
10 osób 

Przeprowadzimy w Państwa UTW  cykl 20 warsztatów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych. 

Na kursie skupiamy się na umiejętnym poruszaniu się po Internecie i korzystaniu z jego zasobów.  

Przykładowe tematy szkoleń i zagadnienia na nich poruszane: 

• obsługa bankowości online – jak obsługiwać internetowe serwisy bankowe, jak robić przelew przez 

Internet i monitorować stan konta bankowego 

• utrzymanie relacji z bliskimi – jak za darmo dzwonić do przyjaciół i rodziny, ja przesyłać 

wiadomości i informacje 

• planowanie podróży i przejazdów – jak sprawdzić rozkład jazdy komunikacji miejskiej lub 

międzymiastowej, gdzie znaleźć informacje o zmianach w rozkładzie lub zaplanować trasę 

przejazdu w dowolne miejsce 

• bezpieczeństwo w sieci – jak rozpoznać fałszywe informacje i chronić swoje dane osobowe 

• aktywne spędzanie czasu wolnego – jak rozwijać swoje hobby w Internecie, czym są blogi i co 

można na nich znaleźć, gdzie szukać informacji o swoich pasjach  

• tańsze kupowanie i zakupy online – gdzie szukać okazyjnych cen i unikać niepewnych ofert, jak 

szukać informacji o produkcie i sprzedawcy, jakich informacji przy zakupie nie podawać, jak płacić 

za zakupy przez Internet, jak zamawiać produkty spożywcze z dostawą do domu  

Co oferujemy:  

• Cykl 20 warsztatów trwających po 2 godziny (łącznie 40 godzin), prowadzonych przez 

doświadczonego trenera podnoszenia kompetencji cyfrowych  

• Możliwość uczestnictwa tylko w wybranych warsztatach – na każdy warsztat będą organizowane 

zapisy, można przyjść na wszystkie spotkania lub wybrać jedno  

• Szeroki wybór tematów warsztatowych 

• Dostęp do bazy materiałów edukacyjnych 

Uwaga! Niezbędny będzie dostęp do sali z minimum 10 stanowiskami komputerowymi. 

Zakładamy rozpoczęcie warsztatów od stycznia 2021 r. 
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4 h szkolenie dla wszystkich Słuchaczy (45 UTW) 

W pakiecie podstawowym oferujemy 4 – godzinne szkolenie, skupione na rozwoju kompetencji 

cyfrowych, zogniskowanych wokół portalu i radia SoVo.  

Jakie nowe umiejętności zdobędą osoby uczestniczące w szkoleniu: 

• Jak odtwarzać treści zamieszczane przez dziennikarzy amatorów na portalu radiowym – materiały 

na portalu będą tworzone przez seniorów oraz ekspertów projektu, będą ogólnie dostępne dla 

uczestników i osób z ich otoczenia 

• Jak korzystać z materiałów dydaktycznych zawartych na portalu – dzięki umieszczonym na portalu 

materiałom dydaktycznym dostosowanym specjalnie do potrzeb seniorów, użytkownicy portalu 

będą mieli możliwość po zakończeniu szkolenia rozwijać swoje kompetencje cyfrowe  

• Jak komunikować się za pomocą portalu z innymi użytkownikami oraz redakcją – na portalu 

utworzone zostaną fora dyskusyjne, wyjaśnimy także jak skontaktować się z wybranym ekspertem 

projektu 

• Jak uczestniczyć w kulturze wyższej przez Internet – dzięki tym informacjom kultura wyższa stanie 

się dla seniorów bardziej dostępna, pokażemy, jak wyszukiwać treści oraz jak odwiedzać wirtualne 

instytucje kultury – biblioteki, muzea, galerie.   

Co oferujemy: 

• 4 godziny szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego trenera podnoszenia kompetencji 

cyfrowych dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek UTW 

• Pakiet drukowanych materiałów szkoleniowych 

• Możliwość korzystania z unikalnych na polską skalę materiałów dydaktycznych dostosowanych do 

specyficznych potrzeb grupy 

• Dostęp do bazy materiałów edukacyjnych 

 

Realizacja szkoleń rozpocznie się od stycznia 2021 r.  
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Partnerzy projektu 

Fundacja Pro Cultura istnieje od 2003 r, od tego czasu zrealizowała wiele projektów o zasięgu 

lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Fundacja działa w obszarze kultury oraz 

technologii. Jej działania skupiają się na rozwoju cyfrowej przestrzeni edukacyjnej i kulturowej 

dostępnej dla różnych grup odbiorców oraz wspieraniu twórców/twórczyń i odbiorców/odbiorczyń 

w świadomym uczestnictwie w kulturze. Chroni dziedzictwo materialne i niematerialne. 

www.pro-cultura.pl 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem PSONI jest 

działanie na rzecz wyrównania szans OzNI , tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działania na rzecz 

ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin. Jest pionierem i liderem w tworzeniu i wdrażaniu 

metod opartych o nowe technologie cyfrowe do edukacji i terapii OzNI. 

psoni.org.pl 

 

Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Celem fundacji 

jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie 

publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na 

swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne. 

zaczyn.org 

http://www.pro-cultura.pl/
https://psoni.org.pl/
https://zaczyn.org/

