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List zapraszający do korzystania z platformy edukacyjno – integracyjnej 

 ABCsenior.com 

prowadzonej przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 

 

 

Szanowni Państwo, 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił internetowe Centrum 
Edukacyjno- Integracyjne pod nazwą ABCsenior.com. 

 

Już na początku pandemii wiele organizacji senioralnych zgłaszało nam 
potrzebę przygotowania jednego miejsca, gdzie można znaleźć ważne informacje 
dla siebie oraz wiedzę, gdzie szukać pomocy. Tak powstała pod koniec marca 
zeszłego roku pierwsza wersja naszej platformy ABCsenior.com. Wtedy 
zawierała ona wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę pomocy lokalnej. 
Obie z tych rzeczy dziś znajdują się w zakładce „Informator” na ABCsenior.com.  

Seniorzy zgłaszali nam także potrzebę nauki przez Internet podstawowych 
kroków w obsłudze smartfona, konta w banku i zakupów. Dlatego powstała 
dedykowana osobom dojrzałym internetowa Akademia ABC, która również 
znajduje się na platformie ABCsenior.com. 

Prowadzimy kursy i wykłady na żywo i nagrywane. Po 
ukończeniu kursu można otrzymać certyfikat.  
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Przygotowujemy w tej chwili klub seniora online oraz inne rozwiązania.  

 

W okresie od maja do końca zeszłego roku platformę odwiedziło 
kilkadziesiąt tysięcy osób a w zajęciach online wzięło udział ponad 3, 5 
tysiąca seniorów.  

 

Każde wydarzenie, nawet kursy, są dla seniorów nieodpłatne.  

Jedynie wymagane jest posiadanie adresu e-mail, internetu oraz komputera lub 
smartfona.  

 

Jak zacząć? 

 

1. Trzeba wejść na stronę www.abcsenior.com 
2. Na górnym pasku (menu) należy kliknąć „konto ABC” i tam wybrać 

„zarejestruj się” 
3. Potem należy wejść w zakładkę Akademia i wybrać interesujący kurs  
4. W opisie kursu są wskazówki, jak się na niego zgłosić (najczęściej należy 

kliknąć „weź udział”) 
5. W razie problemów należy dzwonić pod nr 800 123 800 (w godzinach 

11:00-13:00), który jest naszą bezpłatną infolinią pomocy technicznej. 
6. Prosimy także o polubienie naszej strony na Facebooku i na Instragramie o 

nazwie ABCsenior 
 

Jesteśmy ciekawi, czy platforma się Państwu podoba i czy będziecie z niej 
korzystać.  

Zbieramy pomysły i uwagi do rozwoju tej społecznej platformy wiedzy i 
integracji. Napiszcie Państwo do nas na adres biuro@kigs.org.pl i podzielcie się 
informacjami, czy będziecie korzystać z ABCsenior.com i czy Wam się podoba. 
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Serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody w świecie online.  

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 


