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O projekte
Európa čelí „revolúcii dlhovekosti“, keďže počet starých a veľmi starých ľudí sa v
nadchádzajúcich desaťročiach zvýši: Podľa Eurostatu bude do roku 2060 každý
tretí Európan starší ako 65 rokov a každá ôsma osoba bude vo veku 80 rokov a
viac. Veľmi starí ľudia preto nebudú malou menšinou v našich spoločnostiach, ale
významnou občianskou skupinou. Nastal čas zmeniť postoj k nim a presunúť
zameranie z neschopnosti na príležitosti a silné stránky. Staršej generácii je
potrebné poskytnúť vzdelávaciu podporu, ktorá jej umožní zostať aktívnymi
členmi spoločnosti a čo najdlhšie čeliť výzvam súvisiacim so starnutím.
Keďže svet sa mení na znalostnú spoločnosť, čoraz viac sa spoliehame na informácie poskytované
prostredníctvom počítačov a mobilných technologických zariadení. Starší občania však tvoria veľkú časť
spoločnosti, ktorá väčšinou nemá požadované zručnosti na to, aby sa mohla podieľať na tomto rozvoji. Táto
situácia vytvára rastúcu skupinu znevýhodnených občanov a prispieva k digitálnej priepasti európskej
spoločnosti. Táto nerovnováha znamená aj stratené príležitosti, pretože technológia môže ponúknuť mnoho
spôsobov zlepšenia kvality života, najmä pre starších občanov. Viac ako kedykoľvek predtým sa služby vrátane
verejných služieb a obchodných transakcií pohybujú online. Absencia digitálnych zručností u starších ľudí je
často synonymom sociálnej izolácie, segregácie v prístupe k informáciám a službám, straty autonómie a
zvýšeného pocitu neschopnosti prispôsobiť sa spoločnosti. Zlepšenie digitálnych zručností seniorov je jedným
zo spôsobov, ako zlepšiť kvalitu ich života prostredníctvom aktívneho životného štýlu a slobody výberu a
rozhodovania.

Cieľové skupiny projektu
Cieľovou skupinou nášho projektu sú nielen vzdelávacie organizácie seniorov, ale aj
ďalší odborníci, opatrovatelia a dobrovoľníci pracujúci so staršími občanmi. Títo ľudia
sú v úzkom a priamom kontakte so staršími občanmi. Zvyčajne však nie sú
informovaní o najnovšom vývoji odbornej prípravy starších v oblasti IKT. Naše
materiály im poskytnú vynikajúci zdroj, ktorý môžu použiť pri svojej pravidelnej práci
so seniormi, aby ukázali a vysvetlili, ktoré iniciatívy a programy existujú pre starších
ľudí, aby sa naučili používať online nástroje, ktoré zlepšujú kvalitu ich života.

Ciele projektu
•

•

Celkové ciele tohto projektu sú:
riešiť priepasť medzi starnúcim obyvateľstvom a digitálnou gramotnosťou a riešiť vysokú
potrebu digitálnych kompetencií seniorov a zlepšiť prístupnosť digitálnych kompetencií pre
seniorov;
posilniť postavenie odborníkov, opatrovateľov a dobrovoľníkov pracujúcich so staršími občanmi,
tzv. „pracovníkov v prvej línii“, ktorí sú v priamom a častom kontakte so staršími občanmi, aby
ukázali a vysvetlili, ktoré iniciatívy a programy existujú pre starších ľudí, aby sa tak naučili
používať online nástroje, ktoré zlepšujú ich zdravie a kvalitu života.

Výsledky projektu
•

Webstránka a e-platforma: Spolu s vysvetleniami vo všetkých jazykoch partnerstva poskytne
prístup k databáze, ktorú možno vyhľadávať podľa rôznych parametrov, ktorá opisuje a umožňuje
prístup k iniciatívam, programom, metódam a materiálom týkajúcim sa podpory digitálnych
zručností pre starších ľudí, ktoré sú potrebné na prístup k verejným službám online, na
prispôsobenie sa digitálne orientovanému svetu a na to, aby sa cítili sebaisto pomocou online
nástrojov, ktoré pomáhajú zlepšiť ich zdravie a kvalitu života, ktoré sa určia a zozbierajú v rámci
projektu

•

Interaktívne fórum: uľahčí výmenu medzi vzdelávacími organizáciami seniorov, odborníkmi,
opatrovateľmi a dobrovoľníkmi, ktorí pracujú so staršími občanmi. Podporí využívanie novej
technológie strojového prekladu (MT), ktorá uľahčuje preklad v reálnom čase a je už dostatočne
pokročilá na to, aby odstránila jazykovú bariéru medzi používateľmi z rôznych krajín

•

Katalóg „Starnutie v digitálnom veku – podpora najlepších postupov pre digitálne kompetencie
seniorov“: poskytne prehľad o súčasnej situácii konkrétneho projektového prostredia v
partnerských krajinách. Bude obohatený o výsledky nadnárodných stretnutí, na ktorých budú
vzdelávacie organizácie seniorov, odborníci, opatrovatelia a dobrovoľníci pracujúci so staršími
občanmi diskutovať o tejto otázke so zástupcami nášho strategického partnerstva.

Všetky výstupy projektu sa vypracujú v angličtine a vo verziách špecifických pre jednotlivé krajiny v
týchto jazykoch: nemecký, poľský, slovenský a slovinský.

Propagácia projektu
Máte záujem získať viac informácií o projekte? Prosím, neváhajte nás kontaktovať.
Všetky kontaktné údaje nájdete na našej webovej stránke projektu.
Webstránka: http://digitalageing.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/

Partneri
Projekt sa realizuje v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerstvá pre vzdelávanie
dospelých prostredníctvom štyroch organizácií z týchto európskych krajín: Rakúsko, Poľsko,
Slovensko a Slovinsko.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+.
Tento newsletter týkajúci sa projektu vyhotovený príjemcami spoločne alebo jednotlivo akoukoľvek formou a s
použitím akýchkoľvek prostriedkov, odráža len názor autora a národná agentúra a Európska komisia nie sú
zodpovedné za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

