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Wstęp
Analizy demograficzne populacji w Polsce pokazują, że nasze społe-

czeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. Udział procentowy osób 
starszych w polskiej populacji w najbliższych latach będzie coraz wyż-
szy. Wśród najważniejszych zmian demograficznych towarzyszących pol-
skiemu społeczeństwu można wymienić następujące zjawiska [GUS, 2014]:

– spadek liczebności polskich obywateli (do 2050 spadek o ok. 4,5 mln),
– do 2050 r. populacja niektórych województw zmniejszy się 

o ponad 20%, a emeryci będą stanowić prawie 40% społeczeństwa 
(obecnie – 21,5%),

– przeciętna długość życia wciąż się wydłuża, w 2050 r. może osiągnąć 
82,1 lat (mężczyźni) oraz 87,5 (kobiety),

– mediana wieku populacji w 2013 r. wynosiła 39,1, natomiast w 2050 r. 
będzie ona wynosić aż 52,5,

– współczynnik obciążenia demograficznego, który oznacza liczbę 
dzieci (0–14 lat) i starszych (65 lat i więcej) przypadającą na 100 osób 
w wieku 15–64 lat, wynosił w 2013 r. 58 osób, a w 2050 r. będzie 
prawie dwukrotnie wyższy i osiągnie według prognoz 105 osób,

– współczynnik potencjalnej opieki nad rodzicami, który wskazuje 
liczbę osób w wieku 85 i więcej lat przypadającą na 100 osób w wieku 
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50–64 lata, wynosił w 2013 r. 8 osób, a w 2050 r. szacuje się, że będzie 
wynosić 38 osób.

Ponadto z punktu widzenia rozważań zawartych w niniejszym arty-
kule, a dotyczących aktywizacji seniorów, istotny jest również wskaźnik 
zatrudnienia osób w wieku 50+, który w 2015 r. wynosił tylko 33,4% (dla 
osób w wieku 50–64 lat – 54,6%, a dla osób w wieku 55–64 – 46,1%) [Mini-
sterstwo Pracy, 2016].

W związku z powyższymi przemianami demograficznymi nie tylko 
w Polsce, ale również w całej Europie podejmowane są różnego rodzaju 
działania mające na celu przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Przy-
kładem takiej inicjatywy jest program „Ambient Assisted Living” (AAL). 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jednym z ośmiu partnerów 
międzynarodowego konsorcjum, które otrzymało grant na finansowanie 
projektu w ramach szóstego międzynarodowego konkursu tego programu. 
AAL to inicjatywa badawczo-rozwojowa powołana przez 20 państw człon-
kowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajca-
ria). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych 
i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych [Oesterle i inni, 2008].

W ramach programu AAL Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
uczestniczy w realizacji projektu „Active Retiree and Golden Workers 
Gate” (ActGo-Gate), czyli „Bramy do aktywności w wieku dojrzałym”. 
Celem tego projektu jest stworzenie platformy informatycznej służącej 
wymianie usług w ramach lokalnych społeczności. Umożliwi ona nie tylko 
wyszukiwanie, rezerwowanie i rozliczanie usług, ale również wzajemne 
oferowanie usług (komercyjnie lub w ramach wolontariatu) przez sąsia-
dujących ze sobą mieszkańców. Realizacja projektu została poprzedzona 
badaniami w krajach Europy Zachodniej. Szacuje się, że dzięki zastoso-
waniu platformy zwiększy się dostępność różnych usług oraz wzrośnie 
poziom aktywności seniorów na rynku pracy.

Niniejszy artykuł prezentuje wpływ technologii informacyjnej na zmianę 
modelu świadczenia usług kierowanych do grupy 50+ oraz na ich szeroko 
rozumianą aktywizację zawodową i społeczną. Jego celem jest zaprezento-
wanie koncepcji platformy ActGo-Gate, jako narzędzia integrującego usługi 
w wirtualnej przestrzeni Internetu, którego zastosowanie powinno zwięk-
szyć aktywność zawodową i społeczną osób starszych. Przyjętą metodą 
badawczą jest analiza przypadku wsparta szeroko zakrojonym przeglądem 
literatury.
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1. Zmiany demograficzne i rewolucja informacyjna a rynek pracy
W XX wieku nastąpiły przynajmniej dwie rewolucje: demograficzna 

i informatyczna. Ta pierwsza, jak wskazywano na wstępie, ma zwią-
zek z systematycznym spadkiem liczby urodzeń, spadkiem umieralno-
ści i wydłużaniem przeciętnej długości życia. Trwający obecnie proces 
demograficznego starzenia się, którego doświadcza Europa, w tym także 
i Polska, jest w historii ludzkości zjawiskiem bez precedensu. Nigdy dotąd 
nie odnotowano tak masowego, radykalnego starzenia się struktur wieku 
ludności. Już teraz zaczynamy odczuwać pierwsze konsekwencje tych 
zmian, a w pełni doświadczymy ich w najbliższych dekadach, gdy wspo-
mniane procesy gwałtownie się nasilą. Mówiąc najkrócej, starzenie się 
Europy jest wynikiem zmniejszenia się dzietności oraz wydłużania życia 
ludzi [Kiełkowska, 2013].

Zła sytuacja demograficzna w naszym kraju, starzenie się społeczeństwa 
i niski poziom aktywności zawodowej, powoduje, że należy szukać sposo-
bów na wzrost aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, także 
wśród bezrobotnych. W Polsce stosuje się wiele instrumentów rynku pracy 
w ramach tzw. aktywnej polityki społecznej (np. szkolenia, staże, stypendia, 
prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy, dodatki aktywizacyjne), których efektem powinno 
być trwałe usamodzielnianie seniorów na rynku pracy. Nie przynoszą 
one jednak zadowalających efektów i są niewystarczające [Danecka, 2013]. 
Jednym z narzędzi wychodzącym naprzeciw tym problemom i zwiększają-
cym poziom aktywności zawodowej osób starszych mogą być nowoczesne 
technologie informacyjne i następująca wraz z ich popularyzacją rewolu-
cja informacyjna. Rewolucja ta aktualnie dokonuje się za pośrednictwem 
nowoczesnych technologii oraz systemów informatycznych, a przejawia się 
m.in. komputeryzacją wielu dziedzin administracji, gospodarki i życia pry-
watnego oraz rozwojem i merytorycznym wykorzystywaniem Internetu, 
pozwalającym na upowszechnianie informacji i rozwój komunikacji na nie-
spotykaną do tej pory skalę. Rozpowszechnienie się komputerów i stały 
wzrost ich możliwości obliczeniowych to zasadnicze przesłanki powstania 
nowej jakości technologii informacyjnej i jej wkraczania w niemal każdy 
zakątek życia społeczeństwa i gospodarki. Przyspieszeniu i usprawnieniu 
ulega obieg informacji i wiedzy, zdecydowanie rośnie ich dostępność. 
Postęp ten generuje nowe rozwiązania biznesowe, te zaś wywołują zmiany 
w stylu pracy i życia człowieka. Nie sposób wymienić wszystkich zmian, 
jakie zachodzą w każdej dziedzinie życia gospodarczego, społecznego 
i kulturalnego. Mówi się, że żyjemy obecnie w „wieku informacji” (infor-
mation age). Aby przybliżyć to zjawisko, zaproponowano wiele kolejnych 
terminów i określeń, takich jak np. „społeczeństwo postindustrialne” 
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(D. Bell), „globalna wioska” (M. McLuhan), „społeczeństwo zaprogra-
mowane” (A. Touraine), „gospodarka informacyjna” (M.U. Porad), „spo-
łeczeństwo sieciowe” (M. Castells) czy powszechnie używane określe-
nie „społeczeństwo informacyjne” (T. Umesao). Zmiany technologiczne 
mają także ogromny wpływ na rynek pracy. Możliwości, jakie dają nowe 
technologie, pozwalają na szybki dostęp do ofert pracy, a Internet staje 
się bogatym źródłem informacji nie tylko o konkurentach, ale o całym 
mikro- i makrootoczeniu. Internet pozwala na znalezienie pracy, a także 
podjęcie nowych form pracy, takich jak telepraca [Kuźmińska-Sołśnia, 2007, 
s. 503–506]. Technologie informacyjne, a w szczególności internetowe, mogą 
stanowić skuteczne narzędzie aktywizacji osób starszych. Pojęcie aktywi-
zacji definiowane jest w Wielkiej Encyklopedii PWN jako pobudzanie do 
jakiejś aktywności lub też wzmożenie się aktywności [Wielka Encyklopedia 
PWN, 2001]. Aktywizacja społeczna według B. Skrzypczaka i S. Retmaniak 
to „dążenie do oddziaływania na otoczenie społeczne, zmierzające do prze-
kształcenia, przynoszące efekty jednostce i społeczeństwu. Zaangażowanie 
w takie działania ma zazwyczaj charakter dobrowolny” [Skrzypczak, Ret-
maniak, 2010]. Tematyka aktywizacji osób starszych poruszana jest głównie 
w raportach oraz programach mających na celu zapobieganie wykluczeniu 
seniorów [Pędziwiatr, 2015].

2. Potencjał technologii internetowych na rynku usług 
w kontekście aktywizacji osób starszych

Współczesne rozwinięte gospodarki charakteryzują się dominującą 
rolą sektora usług. Oddziałuje on na pozostałe sektory oraz na życie 
pojedynczych obywateli. Sektor usług pełni w gospodarce różnorodne 
funkcje, które można sprowadzić do kilku o charakterze gospodarczym 
i pozagospodarczym. Ich istotna rola w prawidłowym funkcjonowaniu 
kraju i społeczeństwa jest zatem niekwestionowalna. Badania dowodzą, 
że w ostatnich latach sektor usług wytwarza największą część PKB oraz 
zatrudnia największy odsetek pracujących [Węgrzyn, 2009].

Warto podkreślić, iż wielość funkcji spełnianych przez usługi, ich 
rosnące oddziaływanie społeczne, gospodarcze i pozagospodarcze, a także 
dynamiczny rozwój jest w bardzo dużym stopniu efektem działalności 
innowacyjnej. Postęp naukowo-techniczny i powstawanie nowych techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych odgrywają zasadniczą rolę w prze-
mianach tego sektora. Pojawiają się bowiem nowe sposoby świadczenia 
tradycyjnych usług, a także powstają zupełnie nowe usługi, które nigdy 
wcześniej nie istniały.

Coraz częściej do dystrybucji usług wykorzystywany jest Internet. Nie-
mniej jednak istnieje w nim bardzo duża liczba oferentów, co prowadzi 
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do złożonych sytuacji decyzyjnych dla konsumentów i znacząco utrudnia 
wyszukanie właściwego dostawcy usługi. Dla seniorów dodatkową barierą 
jest złożoność stron internetowych, na których prezentowana jest oferta. 
Ponadto strony te nie są przygotowane do obsługi przez osoby starsze. 
Brak na nich możliwości powiększenia tekstu czy głosowego przewod-
nika ułatwiającego nawigację. Trudno również sprawdzić wiarygodność 
dostawcy. Wielu seniorów potrzebuje także przeszkolenia lub wsparcia 
przy pierwszym zamawianiu usługi za pośrednictwem Internetu, aby prze-
łamać barierę strachu związanego z wykorzystaniem nowoczesnych roz-
wiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych, braku zaufania wobec 
dostawcy czy zwykłej niewiedzy [Gryncewicz i inni, 2015]. Kolejną barierą 
popularyzacji e-usług wśród seniorów jest pozostawienie procesu nego-
cjacji lub zamawiania po stronie klienta, co z uwagi na jego częste skom-
plikowanie niejednokrotnie zniechęca klientów do skorzystania z oferty. 
Ponadto bezpośrednie zamawianie usługi na stronie danego dostawcy 
wiąże klienta tylko z nim.

W kontekście powyższych obserwacji powstał projekt pozwalający 
na zwiększenie dostępności usług wśród członków lokalnych społeczno-
ści. Celem projektu i ideą platformy ActGo-Gate dedykowanej dystrybucji 
usług kierowanych do grupy 50+ jest przede wszystkim szeroko rozumiana 
aktywizacja zawodowa i społeczna. Opracowywana na potrzeby projektu 
platforma informatyczna umożliwia, za pośrednictwem Internetu, agre-
gację usługodawców pokrywających jak najszersze spektrum potrzeb (np. 
w zakresie usług medycznych i opiekuńczych, edukacyjnych, administra-
cyjnych, transportowych, informacyjno-komunikacyjnych, wypoczynko-
wych, remontowych oraz pomocy domowej). Platforma aktywizuje senio-
rów w ramach istniejących wspólnot (kluby seniora, UTW), wykorzystuje 
naturalną potrzebę seniorów do samoorganizowania się i niesienia wzajem-
nej pomocy, umożliwia seniorom oferowanie swoich usług w formie pracy 
dorywczej, tworząc im bezpieczne środowiska korzystania z platformy 
ICT. Platforma oferuje jednolity, dostosowany do potrzeb osób starszych 
interfejs. Projekt jest realizowany przy współudziale przedstawicieli lokal-
nych społeczności w Szwajcarii, w Niemczech i w Polsce.

Jak wspominano, platforma ActGoGate jest dedykowana osobom 50+. 
Osoby należące do tej populacji utworzą nową grupę odbiorców, z bardzo 
szczególnym profilem konsumenckim. Idea platformy dedykowanej do 
dystrybucji usług kierowanych do tej grupy oraz jej aktywizacji zawodo-
wej i społecznej została opracowana na podstawie badań prowadzonych 
w krajach Europy Zachodniej. Jednak wcześniej opisane zmiany demo-
graficzne wskazują, iż koncepcja takiej platformy wpisuje się również 
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w tak scharakteryzowany trend rozwojowy społeczeństwa polskiego i jest 
odpowiedzią na jego potrzeby.

Jak już podkreślono, pokolenie 50+ będzie stanowić coraz liczniejszą 
grupę społeczną. Stąd niezwykle istotne jest budowanie świadomości 
cyfrowej osób w wieku 50+ oraz upowszechnianie wśród nich korzystania 
z Internetu [Koalicja…, 2017].

3. Architektura rozwiązania informatycznego
Architektura platformy ActGo-Gate obejmuje cztery części (rys. 1):
– rdzeń platformy (core platform),
– mobilny klient użytkownika końcowego (mobile end user client),
– mobilny klient dostawców usług i pracodawców (mobile client for 

service provides and employers),
– portal internetowy.

Rysunek 1. Model platformy ActGo-Gate
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na platformie (ang. service management platform). Jednakże zasadniczą 
część rdzenia platformy stanowią trzy opisane wcześniej moduły: 

– moduł usług nieformalnych dla lokalnych społeczności (ang. Se-
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są funkcjonalności związane z zarządzaniem użytkownikami, uprawnie-
niami i logowaniem. Rola ta jest realizowana przez brokera komunikacji 
(communication broker). Rdzeń platformy obejmuje również funkcjonalność 
zarządzania usługami oferowanymi na platformie (service management plat-
form). Jednakże zasadniczą część rdzenia platformy stanowią trzy opisane 
wcześniej moduły:

– moduł usług nieformalnych dla lokalnych społeczności (Serve 
the Community Module), oferujący wsparcie informatyczne dla ban-
ków czasu, w tym funkcjonalności pozwalające rozliczać jego użyt-
kowników za pomocą tzw. alternatywnych walut, tj. jednostek czasu 
spędzonego na realizacji tego typu usług,

– moduł elastycznego zatrudniania (Flexible Occupation Module), 
w którym można oferować usługi profesjonalne, na zasadach 
komercyjnych,

– moduł uczestnictwa w organizacjach społecznych (Get Involved with 
Organizations Module), w którym można oferować usługi na zasadach 
wolontariatu.

Podkreślić należy, że konstrukcja architektoniczna rdzenia platformy 
(broker komunikacji) pozwala oferować usługi/pracę za pomocą jednolitego 
dla wszystkich użytkowników interfejsu [Rot i inni, 2017]. Ponadto z per-
spektywy użytkownika profesjonalne i nieformalne usługi są widoczne 
jako zintegrowane, jednolite portfolio.

Mobilny klient użytkownika końcowego jest dostępny z poziomu takich 
urządzeń jak tablety czy smartfony. Zapewnia on łatwy i szybki dostęp 
osobom starszym do funkcjonalności platformy ActGo-Gate i jej poszcze-
gólnych modułów. Interfejs oferowany w ramach tego komponentu plat-
formy będzie ergonomiczny, tj. dostosowany do potrzeb i sposobu percep-
cji osób starszych, oraz będzie dawał szerokie możliwości personalizacji, 
a więc dostosowania do indywidualnych preferencji. W celu uczynienia 
komponentu mobilnego klienta jak najbardziej atrakcyjnym oraz przyja-
znym dla użytkowników końcowych zaimplementowane w nim zostaną 
innowacyjne elementy interaktywne, takie jak technologia NFC (Near Field 
Communication). Zostanie ona wykorzystana do dokumentowania, potwier-
dzania i autoryzacji czynności użytkownika końcowego realizowanych 
na platformie ActGo-Gate, np. poprzez identyfikację linii papilarnych.

Mobilny klient dostawców usług i pracodawców będzie dedykowany 
szerokiemu spektrum usług oferowanych przez różnych dostawców i pra-
codawców. Komponent będzie miał za zadanie wspierać ich w realizacji 
takich zadań, jak: umawianie, planowanie i koordynacja spotkań, potwier-
dzanie wykonania usług, raportowanie, szeroko rozumiana obsługa HR 
(oferty pracy, rekrutacja, umowy, wypłata wynagrodzeń).
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Portal internetowy integruje wymienione wyżej komponenty platform 
ActGo-Gate w jeden punkt kontaktu dla wszystkich grup użytkowników. 
Determinuje on wygląd interfejsów mobilnych klientów dedykowanych 
dla użytkowników końcowych oraz dostawców usług i pracodawców. 
W ramach portalu realizowana jest synchronizacja aktywności poszcze-
gólnych użytkowników i transakcji realizowanych w ramach wszystkich 
komponentów platformy. Za pomocą portalu następuje również integracja 
z będącymi już w użyciu systemami dostawców usług oraz pracodawców.

4. Platforma ActGo-Gate jako narzędzie aktywizacji seniorów
Oprócz wymienionych wcześniej zadań charakteryzowana platforma 

ma przede wszystkim za zadanie aktywizować seniorów. Realizacja tak 
sformułowanych zadań i celów działania platformy ActGo-Gate przekłada 
się na strukturę jej użytkowników. W jej ramach funkcjonują trzy ich grupy 
(rys. 2). Pierwszą z nich stanowią użytkownicy końcowi (konsumenci), czyli 
osoby starsze oferujące na platformie swoją pracę na potrzeby wymiany 
barterowej (banki czasu, wolontariat) lub komercyjnej (praca na zlecenie 
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Rysunek 2. Grupy użytkowników platformy ActGo-Gate

 wpis redakcji - T 

Konsulta-
cje/Ustalanie 

potrzeb 

Zarządzanie 
siecią powiązań 

Pośrednictwo 
w realizacji 

usług 

Zapewnie-
nie jakości 

Konsument Usługodawca Integrator 

Źródło: Opracowanie własne.

Drugą grupę stanowią dostawcy usług (usługodawcy) oraz pracodawcy, 
którzy za pośrednictwem platformy oferują możliwość przyjęcia do pracy 
na zasadach wolontariatu lub komercyjnych. Z kolei do trzeciej grupy 
użytkowników zaliczyć należy integratora, który, jak wskazuje jego nazwa, 
ma za zadanie integrować użytkowników końcowych z dostawcami usługi 
i pracodawcami. Pełni on rolę pośrednika, który przyjmuje na siebie zada-
nie wspierania osób starszych w użytkowaniu platformy (wsparcie tech-
niczne, bieżąca telefoniczna pomoc) oraz ich wstępnego przeszkolenia 
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w zakresie jej użytkowania. Integrator negocjuje również ceny pracy/usług 
oraz dokonuje ich rozliczenia w ramach całej społeczności użytkowników.

Koncepcja platformy opiera się na modelu integracji usługodawców 
i usługobiorców za pośrednictwem rozwiązania informatycznego, przy 
udziale instytucji pośredniczącej, która koordynuje komunikację między 
zainteresowanymi stronami oraz zabezpieczającej realizowane transakcje 
od strony organizacyjnej i finansowej.

Strukturę funkcjonalną systemu stanowią trzy moduły [Leimeister, 
2012]:

1. Moduł usług nieformalnych dla lokalnych społeczności (Serve 
the Community Module), który umożliwi aktywizację społeczności 
lokalnej poprzez zaoferowanie i wymianę nieformalnych usług 
wsparcia innym członkom społeczności. Chodzi tu o banki czasu 
lub system e-bankingu dla alternatywnych sposobów płatności pole-
gających na wzajemnej wymianie wsparcia („barter usług” – local 
exchange trading system).

2. Moduł elastycznego zatrudniania (Flexible Occupation Module), sku-
piający lokalnych usługodawców oraz dojrzałych pracowników 
i aktywnych emerytów, którzy chcą zaoferować odpłatnie swoje 
usługi dla członków społeczności lokalnej lub podjąć pracę w nie-
pełnym wymiarze.

3. Moduł uczestnictwa w organizacjach społecznych (Get Involved with 
Organizations Module), skupiający członków społeczności lokalnej 
wokół projektów społecznych i aktywizujący ich w tym zakresie 
na zasadzie wolontariatu.

Powyższe moduły wraz z rdzeniem platformy zapewniają użytkowni-
kom szeroką gamę możliwości związanych z podejmowaniem aktywności 
zawodowej oraz wzmocnieniem partycypacji społecznej.

Zakończenie
Nowe formy dystrybucji usług mogą w znaczący sposób zmienić jakość 

życia osób starszych poprzez odciążenie ich od codziennych obowiąz-
ków oraz poprzez aktywizację społeczną, dzięki pomocy w korzystaniu 
z szerokiej gamy usług społeczno-kulturalnych, a także umożliwieniu im 
świadczenia usług innym.

Model biznesowy platformy ActGo-Gate zakłada, iż usługi będą ofe-
rowane przez lokalnych usługodawców dla lokalnej społeczności. Daje 
to możliwość sprawdzenia oferentów, szybkiego reagowania na potrzeby 
rynku i dopasowania oferty, a także zwiększenia zaufania do systemu 
wśród potencjalnych klientów.
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Dostarczenie na rynek zaawansowanej platformy integrującej, z jednej 
strony, dostawców usług dedykowanych grupie 50+ oraz pracodawców 
chcących zlecić jej przedstawicielom pracę w niepełnym wymiarze czasu 
pracy na zasadach komercyjnych bądź wolontariatu, zaś z drugiej strony 
odbiorców tych usług/zleceń, czyli osoby w wieku 50+, stanowi kom-
pleksową odpowiedź na potrzeby wskazanej grupy docelowej. Ponadto 
zapewnia szeroko rozumianą środowiskową integrację tej grupy oraz 
pozwala budować kapitał zaufania do dostawców usług oraz pracodaw-
ców. Wprowadzenie do modelu platformy pośrednika, który służy pomocą 
osobom starszym zarówno w zakresie negocjacji cen, rozliczeń, jak i wery-
fikacji dostawców usług i pracodawców, dodatkowo rozwiązuje problem 
nieufności osób starszych wobec nieznanych im usługodawców i elimi-
nuje problem nieuczciwych użytkowników. Ponadto platforma umożliwia 
zainteresowanym użytkownikom końcowym komunikowanie się (czaty, 
blogi, wideo, telefony) między sobą i wymianę opinii na temat usług/
zleceń w celu zniwelowania wewnętrznie odczuwanego niepokoju, stra-
chu, obawy przed nowym, nieznanym. Działanie to ma również na celu 
zwalczenie barier pomiędzy poszczególnymi osobami w zdefiniowanych 
grupach społecznych.

Dalsze działania zespołu badawczego koncentrować się będą wokół 
zagadnień związanych z mitygacją ryzyka dotyczącego adaptacji propo-
nowanego rozwiązania wśród analizowanej grupy docelowej.
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Streszczenie
Tematyka osób starszych jest aktualnie przedmiotem badań wielu dyscy-

plin naukowych, wśród których przede wszystkim można wymienić biologię, 
medycynę, psychologię oraz socjologię. Problemy związane ze starzeniem społe-
czeństw poruszane są w odmienny sposób przez różnych przedstawicieli nauk. 
Zainteresowania badaczy społecznych skupiają się m.in. na obszarze aktywności 
społecznej osób starszych. Zagadnienia te są również w kręgu zainteresowań osób 
zajmujących się tworzeniem systemów i technologii informacyjnych dedykowa-
nych seniorom. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom oraz w związku 
z dynamicznym starzeniem się społeczeństw, opracowana została koncepcja 



248 Wiesława Gryncewic, Robert Kutera, Maja Leszczyńska, Artur Rot

platformy informatyczno-komunikacyjnej mającej na celu zwiększenie aktywności 
ludzi starszych. Jest ona dedykowana członkom lokalnych społeczności, może być 
wykorzystywana do wspierania przedsiębiorczości, samorealizacji i aktywizacji 
na polu życia społecznego. W artykule zaprezentowano zarówno cele i koncepcję 
takiej platformy, jak i jej strukturę informatyczną.
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Internet platform as an innovative tool for activating elderly people 
in the labor market (Summary)

The subject of the elderly people is currently being studied in many disciplines, 
including biology, medicine, psychology and sociology. The problems related 
to aging are addressed in a different way by representatives of different sciences. 
Social scientists are interested in the area of social activity of the elderly people. 
These issues are also in the interest of researchers involved in the development 
of information systems and technologies dedicated to seniors. To meet these 
interests and in connection with the dynamic demographic changes and grow-
ing aging of the populations an information and communication platform has 
been developed. Its vision is to create an ICT based marketplace supporting 
entrepreneurship, self-fulfillment and social participation for golden workers 
and active retirees. The aim of the paper is to present the idea of the platform 
and the architecture of IT system supporting its operation.

Keywords
activation of elderly people, e-services, integration, IT platform, ActGo-Gate


