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Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımında Bilgi
İletişim Teknolojileri Projesi yaşlıların dijital yollarla
topluma dahil edilmesini destekleme ihtiyacından
doğmuştur. Son yıllarda hızla artan yaşlı nüfus modern
toplumun
taleplerine
ayak
uydurmalarını
kolaylaştıracak
bilgi
iletişim
teknolojileri
becerilerinden yoksundur. Yaşlı nüfusun büyük bir
bölümü online bankacılık uygulamalarını, hatta ATM
kullanamamakta, internetten bilgi ve haberleri takip
edememekte, e-devlet, e-nabız gibi uygulamalara
erişememekte ve hayatlarını kolaylaştıracak hizmet ve
sistemlerden yararlanamamaktadır.

Proje ilk yılını doldurduğunda dünya COVID
-19 salgını ile mücadele etmeye başladı. Pandemi, bu
yaş grubu için bilgi iletişim teknolojilerinin önemini
bir kez daha kanıtladı. Dünyanın her yerinde yaşlılar
evlerinde kalmak zorunda kaldı ve uzun süre
toplumdan koptular. Bu dönemde, bilgi iletişim
teknolojileri konusunda bilgi ve beceriye sahip olanlar
sevdikleriyle iletişim kurabildi ve internetten iş ve
işlemlerini takip edebildi. Bu alanda yeterli bilgi
beceri sahibi olmayan yaşlılar ise istenen ya da
alıştıkları düzeyde sosyalleşememiş, yalnızlaşmış ya
da temel ihtiyaçları için başkalarına daha fazla bağımlı
olmak zorunda kalmıştır..
Pandemi
esnasında
yaşlılara
yönelik
faaliyetleri kısıtlanan katılımcı kuruluşlar bu dönemde
bilgi iletişim teknolojilerinin sosyalleşme ihtiyacını
karşılamak dışında günlük ihtiyaçlarını karşılamak için
de ne kadar elzem olduğunu bir kez daha tespit
etmiştir.

Bu bağlamda katılımcı kuruluşlar, pandemi
öncesi, pandemi sırasında ve pandemi sonrası olmak
üzere üç farklı dönemi gözlemleyip belgeleyebilme
şansı bulmuştur. İlk üç eğitim etkinliği pandemiden
önce tamamlanmış ve yaşlıların bilgi iletişim
becerilerini nasıl öğrendiği veya bu konuda nasıl
desteklendiğini incelenmiştir. COVID-19'un zirvede
olduğu uzun dönemde ise yaşlılar için sunulan ancak
elzem olmayan tüm faaliyetler iptal edilmiştir. Bu
dönem tüm yaşlılar için en zor dönemdi, ancak yaşlılar
arasında en çok etkilenenler dış dünya ile bağlantıları
kesilen ve teknolojik becerileri olmadığı için izole olan
yaşlılardı. Bu dönemde bilgi iletişim teknolojilerini
kullanamayan yaşlılar, dış dünyayla bağlantı kurmak,
sosyalleşmek ve e-devlet, e-nabız, bankacılık gibi
temel işlemleri gerçekleştirmekte zorluk yaşadılar.

Pandeminin en zor günleri sona erdikten sonra
gerçekleştirilen son üç eğitim etkinliği, bize ortak
kuruluşların bu kadar zor koşullar altında yaptıkları iyi
çalışmaları görme fırsatı sundu. Yaşlılarla çalışan
kuruluşlar, iyi çalışmalarını sürdürmek için farklı
yollar ve yöntemler bulmuş ve bu zor zamanlarda
yaşlılara yardımcı olmaya devam etmiştir.

26 ay olarak planlanan proje, pandemi
nedeniyle uzatılmış ve Türkiye, Polonya, Bulgaristan,
İspanya, Yunanistan, İskoçya, Birleşik Krallık ve
İtalya'dan oluşan 9 ortağın projeyi tamamlayabilmesi
ve tüm ülkelerden elde edilen sonuçların incelenip
paylaşılabilmesi sağlanmıştır.
İyi Uygulama Kılavuzu proje web sitesinde ve sosyal
medya kanallarında yayınlanacaktır.
Sizler de yaşlıların topluma dahil edilmesini
destekleyin ve bölgenizdeki eğitim fırsatları hakkında
yaşlılarımızı bilgilendirin. Ayrıca, bilgi iletişim
teknolojileri ile ilgili becerileri öğretmek ya da beraber
pratik yapmak için
yaşlılarla zamanınızı
paylaşabilirsiniz.
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