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Cieľom projektu „Starnutie v digitálnom veku“ je riešiť priepasť medzi
starnúcim obyvateľstvom a ich digitálnou gramotnosťou a riešiť vysokú
potrebu digitálnych kľúčových kompetencií seniorov a zlepšiť im dostupnosť
digitálnych kompetencií, ako aj posilniť postavenie odborníkov,
opatrovateľov a dobrovoľníkov pracujúcich so staršími občanmi, tzv. „ľudí v
prvej línií“, ktorí sú v priamom a častom kontakte s staršími občanmi, aby
ukázali a vysvetlili, aké iniciatívy a programy existujú pre starších ľudí, aby sa
naučili, ako používať online nástroje, ktoré zlepšujú ich zdravie a kvalitu
života.

Naša webstránka a e-platforma
Vzhľadom na vyššie uvedené sme počas trvania projektu hľadali, identifikovali a následne vybrali
vhodné a účinné materiály a najlepšie postupy.
Vo výsledku sme zhromaždili niekoľko projektov z každej partnerskej krajiny, ako aj vynikajúce
projekty z niekoľkých ďalších krajín, ktoré sa kvalifikujú ako príklady osvedčených postupov.
Ak chcete zistiť viac, pozrite si našu webovú stránku projektu a e-platformu:
http://digitalageing.eu. Poskytuje prístup k databáze s vysvetleniami vo
všetkých jazykoch partnerstva, ktorú možno vyhľadávať podľa rôznych
parametrov, napr.:
•

typy osvedčených postupov: projekt, iniciatíva, program, produkt,
školiace/vzdelávacie materiály, sieť, webová stránka/aplikácia

•

cieľové skupiny: starší občania, odborníci pracujúci so staršími občanmi,
učitelia a školitelia, dobrovoľníci a opatrovatelia

•

tematické oblasti: internet, všeobecné aspekty IKT, zdravie, prístup k
službám, voľný čas/sociálne zázemie/kultúra

•

jazyk.

Táto databáza opisuje a poskytuje prístup k iniciatívam, programom,
metódam a materiálom týkajúcim sa podpory digitálnych zručností pre ľudí
žijúcich v treťom veku, ktorí potrebujú prístup k verejným službám online,
prispôsobiť sa digitálne orientovanému svetu a cítiť sa sebaisto pomocou
online nástrojov, ktoré pomáhajú zlepšiť ich zdravie a kvalitu života.

Ešte niečo navyše?
Počas trvania projektu sme zmenili interaktívne fórum na blog: http://digitalageing.eu.
Nájdete tu príspevky o zaujímavých iniciatívach a aktivitách zameraných na seniorov, riešenia
využívajúce informačné a komunikačné technológie pre seniorov, ako aj články o digitálnom
vylúčení starších ľudí a mnohých ďalších.

Ešte niečo?
V rámci partnerstva pracujeme na katalógu „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.

Šírenie projektu
Máte záujem získať viac informácií o kurze? 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.
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