
 

 

 
 
 
 
 
Издание 1, декември 2017 г. 
 

DIGITAL ACCESS накратко… 

“ДИГИТАЛЕН ДОСТЪП: Дигитални умения за хора, живеещи в третата възраст – 
Ефективен дигитален достъп до публични услуги” (DIGITAL ACCESS) е европейски 
проект, целящ да развие дигитални умения, необходими на хората от третата 
възраст, за ефективен достъп до публични онлайн услуги. Проектът разработва 
учебна програма, насочена към хората от третата възраст, която да улесни тяхната 
адаптация към непрекъснато променящия се дигитален свят, да им помогне да се 
възползват от предимствата, които предлага Интернет пространството и да ги 
насърчи да използват онлайн инструменти, които биха могли да подобрят 
качеството им на живот. 

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ за периода 2017-2019 г. 

 

 

 
DIGITAL ACCESS стартира… 

Първата проектна среща се проведе на 17-18 ноември 2017 г. в София, България и 
беше използвана за планиране на проектните дейности и разработване на подход за 
въвличането на заинтересовани организации и представители на целевите групи в 
изпълнението на проекта. Партньорите вече работят върху създаването на 
национални карти на публичните онлайн услуги, както и върху учебната програма 
за развиване на специфични умения за достъп до публични услуги на хора от 
третата възраст.  



 

 

DIGITAL ACCESS цели: 

 да развие дигитални умения, необходими на хора от третата възраст за 
ефективен достъп до публични онлайн услуги 

 да подпомогне преодоляването на бариерите, свързани с достъпа, уменията, 
увереността и мотивацията на хора от третата възраст да се възползват 
максимално от възможностите, предоставяни от Интернет и дигиталните 
услуги 

 да приложи подход за повишаване на увереността чрез виртуално 
пространство, разглеждащо реални ситуации от живота на хора от третата 
възраст 

 да подпомогне възрастните хора да подобрят уменията и компетенциите си, 
което да доведе до по-активен живот в третата възраст 

 

DIGITAL ACCESS планира: 

 да разработи карти на публичните услуги, предоставящи информация за 
онлайн публични услуги, предлагани в 5 европейски държави 

 да разработи учебна програма за подобряване на основни дигитални умения 
и развиване на специфични умения за дигитален достъп до публични услуги 

 да разработи онлайн платформа за обучение с Виртуален инструмент, 
подпомагащ дигиталното включване на хора от третата възраст 

  да разработи ефективна методология за подобряване на качеството на 
работа с хора от третата възраст като приложи подход за повишаване на 
увереността и интерактивността 

 да разработи препоръки за подобряване на условията за активен живот в 
третата възраст и на дигиталната грамотност на възрастните 

 да организира събития за представяне на проектните резултати и тяхната 
експлоатация на местно, национално и европейско ниво 

 

DIGITAL ACCESS партньори: 

CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – координатор 

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 

INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)  

AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI (CZ) 

KU TU EOOD (BG) 

TRADIGENIA SL (ES) 

MUNICIPALITY OF KARDITSA (GR) 

 
За повече информация относно проекта, моля посетете 
www.digital-3rd-age.eu, или се свържете с проектните партньори. 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор 
и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 

http://www.digital-3rd-age.eu/

