První vydání, Prosinec 2017

DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP v krátkosti …
“DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP: Digitální dovednosti pro osoby žijící ve třetím věku - Efektivní
digitální přístup k veřejným službám" je projekt evropské spolupráce zaměřený na školení
starších lidí k rozvoji specifických digitálních dovedností potřebných pro přístup
k veřejným on-line službám. Projekt rozvíjí nový vzdělávací program zaměřený na osoby
žijící ve 3. věku, aby podpořil jejich adaptaci na digitálně orientovaný měnící se svět a
proto, aby mohli snadno nalézt a získat přístup ke správným službám, využít výhody, které
nabízí internet a cítit se sebejistě při používání online nástrojů k zabezpečení kvality života
a zdraví.
Projekt je financován z programu Erasmus+ na období 2017-2019.

DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP JE SPUŠTĚN…
Zahajovací projektové setkání se konalo ve dnech 17.-18. listopadu 2017 v Sofii
v Bulharsku a sloužilo k diskusi a plánování projektových aktivit a rozvíjení přístupu
k zapojení příslušných zúčastněných stran a zástupců cílových skupin. Partneři již pracují
na vytvoření národních rozcestníků veřejných online služeb a také na vzdělávacím
programu pro rozvoj specifických dovedností pro digitální přístup k veřejným službám pro
starší..

DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP má za cíl:
 vyškolit starší lidi v rozvoji digitálních dovedností potřebných pro přístup
k veřejným on-line službám
 poskytnout řešení na míru pro překonání překážek spojených s přístupem,
dovednostmi, důvěrou a motivací starších lidí, aby plně využili příležitostí, které
nabízí internet a digitální služby
 aplikovat přístup založený na budování důvěry prostřednictvím rozvoje virtuální
pomoci založené na skutečných životních situacích starších lidí
 poskytovat podporu starším lidem pro získání nejnovějších osobních kompetencí a
průřezových dovedností, což vede k významnému kroku směrem k aktivnímu
stárnutí

DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP má v plánu:
 vytvořit rozcestníky veřejných služeb poskytující informace k nejvíce relevantním
online veřejným službám v 5 zemích EU
 vypracovat vzdělávací program pro zlepšení základních digitálních dovedností a
rozvoj specifických dovedností pro digitální přístup k veřejným službám
 vytvořit platformu pro elektronické vzdělávání a elektronickou pomoc
s nástrojem virtuální asistence pro digitální začlenění starších osob
 vytvořit efektivní metodologii pro vysoce kvalitní práci se staršími lidmi, a to
interaktivitou a uplatněním přístupu založeného na důvěře
 vypracovat doporučení pro zlepšení aktivního stárnutí a digitální gramotnosti
starších osob
 uspořádat události v ústní formě, určené k prezentaci výsledků projektu a podpoře
jejich využití na místní, národní a evropské úrovni

Partneři DIGITÁLNÍHO PŘÍSTUPU:
CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – koordinátor
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)

Pro více informací prosím navštivte www.digital-3rd-age.eu, nebo
kontaktujte partnery projektu.
Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tato
publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být
považována za odpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v
této publikaci.

