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В контекста на Европейския съюз две от найважните промени, които белязаха 21 век, са
разрастването на застаряващото население със
скорост, която никога не е наблюдавана
досега,
и
бързото
развитие
на
информационните
и
комуникационните
технологии (ИКТ). Макар че е от съществено
значение едновременното развитие на тези две
трансформации, които да се подкрепят
взаимно, по-възрастните хора са част от
обществото,
което
е
най-далеч
от
технологиите.
Този проект ни предлага две
концепции,
които
трябва
да
бъдат
интегрирани помежду си за по-добро бъдеще в
съвременния свят: възрастните хора и ИКТ.
Стареещото население ще бъде изолирано от
социалния живот и ще има по-големи
трудности да се справи с различните
ситуации, породени от остаряването, ако
останат сами и не могат да възприемат и
използват технологиите. Възрастните хора,
които може по една или друга причина стоят в
къщи, няма да бъдат изключени от социалния
живот благодарение на технологиите; те ще
могат по-лесно да решават своите задачи и
отговорности, да пазаруват, да правят банкови
транзакции, да се свързват с близките си чрез
технологични средства и да имат достъп до
възможности за учене през целия живот в
интернет. Следователно технологиите не само
ще премахнат чувството за самота, но и ще
допринесат за участието им в социалния
живот чрез различни онлайн платформи.
В този контекст този проект ще проучи как
информационните
и
комуникационните
технологии могат да се използват за
увеличаване на участието на възрастните хора
в социалния живот и ще идентифицира и
споделя добри практики.

Целите на този проект са:
- За сравнение, контрастране, идентифициране
и популяризиране на добри практики, които
могат да засилят активното социално
приобщаване на възрастните хора в социалния
живот и практиките на учене през целия
живот
- Подобряване на предоставянето на
качествени възможности за обучение за
възрастни хора
- Да допринесе за социалното приобщаване на
възрастните хора чрез използване на ИКТ в
страните партньори
Разработване
и
разширяване
на
компетенциите
на
доставчиците
на
образование за възрастни и организации,
които работят с възрастни като цяло
- Да демонстрира значителната роля, която
ИКТ има в осигуряването на социално
приобщаване на възрастните хора и активното
им участие в социалния живот и ученето през
целия живот, чрез съвременните практики в
целия ЕС
- Предоставяне на идентифицирани добри
практики и разработване на нови идеи за
изготвяне на Ръководство с ресурси за добри
практики и канал в социални медии Seniors @
ICT.

- Да стимулираме социалните промени и
да допринесем за общественото виждане
за активното участие на възрастните хора
в обществото, като се напише и изпрати
доклад за позитивното въздействие на
ИКТ върху социалното приобщаване на
възрастните до политиците в сферата на
образованието за възрастни и чрез
реализиране на местни, регионални,
национални и международни дейности за
популяризиране.

Тези цели ще бъдат постигнати с проекта
ИКТ за социалното интеграция на
възрастни - Seniors @ ICT, който ще се
проведе в 26-месечен период с участието
на 9 партньори от Турция, Полша,
България, Испания, Гърция, Шотландия и
Англия (Обединеното кралство) и Италия
и очакваните от него резултати са:
- повишени
умения за социално
приобщаване на възрастните хора
- повишени ИКТ умения и компетенции на
възрастните хора

- повишени компетенции и умения за
преподаватели в партньорски организации
- повишен капацитет на партньорските
организации да подпомагат възрастни хора
и по-приобщаващ ЕС
чрез
- 6 краткосрочни съвместни обучения и 1
международна среща с 126 участници от 9
партньорски държави (18 участници във
всяко събитие в допълнение към местните
участници и заинтересованите страни,
които присъстват на тези събития)
- Ръководство с добри практики и канали в
социалните медии Seniors @ ICT
- Доклад за положителното въздействие на
ИКТ върху социалното приобщаване на
възрастните хора

Партньори по проекта
Bolu Valiliği Turkey http://
www.bolu.gov.tr/
Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi
Turkey http://www.boluhem.meb.k12.tr
PRO-MED spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia Poland www.promed.org.pl
Know and Can Association Bulgaria
www.znamimoga.org
Associacio Cultural Meet and Map Spain
www.meetandmap.org
Active Citizens Partnership Greece
www.activecitizens.eu
European Development Innovation
Network Scotland www.edinetwor k.eu
Merseyside Expanding Horizons Limited
United Kingdom
www.expandinghorizons.co.uk
Associazione Memoria Immagine Italy
www.associazionememoriaimmagine.eu
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