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Podívejte se na výstupy projektu DIGITAL ACCESS! 

V rámci projektu “DIGITAL ACCESS: Digitální dovednosti pro osoby ve třetím věku – efektivní 
digitální přístup k veřejným službám” byl vytvořen soubor informativních a vzdělávacích 
produktů, které podporují osoby ve třetím věku v jejich adaptaci na digitální svět a zajišťují, 
aby měli tito lidé snadný přístup k vybraným službám, využívali výhod, které jim internet 
nabízí a s jistotou používali online nástroje k řízení kvality svého života a zdraví.  

Produkty projektu DIGITAL ACCESS jsou dostupné v 5 jazycích – angličtině, bulharštině, 
španělštině, češtině a řečtině na online platformě projektu www.digital-3rd-age.eu.  

 

ONLINE ROZCESTNÍK VEŘEJNÝCH SLUŽEB  

Rozcestník poskytuje informace 
k nejrelevantnějším online veřejným 
službám v 5 zemích EU – Velké Británii, 
Bulharsku, Španělsku, Řecku a České 
republice. Každý rozcestník obsahuje 
informace o potřebných dovednostech a 
prostředcích pro přístup k veřejným 
službám a bezpečnostní rizika a tipy ke 
každé službě, spolu s benefity, které to 
přináší lidem, které je používají. Pro různé 
služby z každého rozcestníku jsou 
vytvořeny také demonstrační video 
materiály v rámci nástroje digitální 

pomoci.

 

NÁSTROJ DIGITÁLNÍ POMOCI  

 

 

Nástroj digitální pomoci je nástroj, který 
podporuje digitální začlenění osob žijících 
ve třetím věku. Obsahuje video materiály 
z 5 partnerských zemí, které demonstrují 
přístup a využívání různých veřejných 
služeb online v praxi. Nástroj je vytvořen 
ve formě animačních scénářů s lidmi, 
kteří využívají skutečné veřejné online 
služby. 

 

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


 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vzdělávací program je určen k rozvoji 
správných digitálních dovedností 
nezbytných pro efektivní digitální přístup 
k veřejným službám a ke zlepšení 
digitálních znalostí starších lidí. Cílem 
programu je rozvíjet a zlepšovat základní 
digitální dovednosti, specifické 
dovednosti pro přístup k online službám, 
dovednosti související s bezpečností 
online, vyhledáváním specifických 
informací atd. Moduly vzdělávacího 
programu jsou rozděleny do 3 úrovní -  
začátečníci, středně pokročilí a pokročilí a 
jsou k dispozici v angličtině, bulharštině, 
španělštině, češtině a řečtině. 

 

Partneři projektu DIGITAL ACCESS: 

CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – koordinátor 

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 

INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)  

AKLUB CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ (CZ) 

KU TU EOOD (BG) 

TRADIGENIA SL (ES) 

MUNICIPALITY OF KARDITSA (GR) 

 

 

Pro více informací k projektu navštivte www.digital-3rd-age.eu nebo 
kontaktujte projektové partnery.  

 

 

 

Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tato publikace 
odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli 
použití informací v ní obsažených. 

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

