
 

 

 
 
 
 
Издание  2, юни 2019 
 

Запознайте се с продуктите на проект DIGITAL ACCESS! 

Проектът „ДИГИТАЛЕН ДОСТЪП: Дигитални умения за хора, живеещи в третата 
възраст - Ефективен дигитален достъп до публични услуги” (DIGITAL ACCESS) 
разработи набор от информационни и образователни продукти, които подпомагат 
хора от третата възраст в приспособяването им към дигиталния свят, помагат им да 
се възползват от предимствата, които предлага Интернет и ги насърчават да 
използват онлайн инструменти, които могат да подобрят качеството им на живот. 

Продукти са достъпни на 5 езика – английски, български, испански, чешки и гръцки, 
и са достъпни на онлайн платформата на проекта: www.digital-3rd-age.eu.  

 

Карта на публичните онлайн услуги 

Картата предоставя информация за 
актуални публични услуги, предлагани 
в пет държави – Обединеното 
Кралство, България, Испания, Гърция 
и Чехия. Всяка карта включва 
уменията и средствата, необходими за 
достъп до тези услуги, рискове и 
съвети, свързани със сигурността при 
използването им, както и ползите, 
които те предлагат. Избрани теми от 
Картата са разработени и като 
демонстрационни видео материали и 
включени във Виртуален инструмент. 

 

 

 
Виртуален инструмент 

 

Виртуалният инструмент е средство, 
подпомагащо дигиталното 
приобщаване на хората от третата 
възраст. Той включва видео материали 
от петте партньорски държави, които 
показват практически достъпа и 
използването на публични онлайн 
услуги. Инструментът е разработен 
като анимация, показваща хора, които 
използват реални публични услуги.  

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


 

 

  

 

 

Учебна програма 

Учебната програма развива дигитални 
умения, необходими за ефективен 
достъп до публични онлайн услуги и 
повишава дигиталните умения на хора 
от третата възраст. Програмата цели 
да развие и подобри основни 
дигитални умения, специфични 
умения за достъп до онлайн услуги, 
както и умения, свързани с теми като 
онлайн сигурност, търсене на 
специфична информация и т.н. 
Модулите на учебната програма са 
разделени на три нива – начинаещи, 
средно ниво и напреднали, и са 
достъпни на английски, български, 
испански, чешки и гръцки. 

 

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/

