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Сдружение Знам и
Мога / Know and
Can Association
виж профил и контакти

Най-добрите оферти

-28%

-50%
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Почивка край Стара
Загора! 3 или 4 нощувки
със закуски, плюс

Микс от сладки и солени
коктейлни хапки - плато
с 98, 147 или 196 броя

Цена: 129лв 178.50лв

Виж офертите »

Цена: 39.90лв 79.80лв

-82%

-30%

20лв 25лв

19.90лв 60лв

219лв 319лв

Ултразвуково
почистване на зъбен
камък и премахване на

Разгромяващо смешната
комедия "Боинг Боинг"
със звезден актьорски
21лв 30лв

Цена: 18лв 100лв

Химичен пилинг с
полихидрокси киселини,
плюс ултразвуково
Цена: 25лв 100лв

Технологичните тенденции трябва да обслужват нуждите на социалното включване на възрастните хора и за да се
гарантира това, възрастните хора трябва да имат достъп до ИКТ, да научат новия свят и как да живеят в него.
Нуждите от социална етика и неприкосновеност на личния живот в ИКТ за възрастни хора е един от фокусите, както
и към други инициативи на ЕС.
https://www.mypr.bg/news/others/Proekt-IKT-v-sotsialnoto-priobshtavane-na-vazrastnite-32542/

26.50лв 38лв

Цена: 14лв 20лв

СПОДЕЛИ

-75%

ХХІ век е белязан от бърза трансформация и напредък в технологиите и ИКТ, но също така ниска раждаемост и
увеличаването на броя на възрастните хора. Днес има нови концепции за всичко, много от които възрастните хора
не познават: нови методи за социализация, за управление на пари, за резервиране на стая, за пазаруване.
Пенсионерите и възрастните хора често се затрудняват от най-простите задачи, с които с лекота са се справяли
преди, които но вече са свързани с ИКТ и технологиите, това става пречка за тях и допринася за тяхното социално
изключване поради цифровото разделение. Ученето през целия живот е важен инструмент за социалното
включване на възрастните хора и активно остаряване, но за достъп до много ресурси, е ниобходима ИКТ
грамотност (като например онлайн записването за дейности), да имат акаунти за електронна поща и да използват
смартфони. Следователно тези две нови обществени промени трябва да се допълват взаимно, а не да си
противоречат. Пенсионерите трябва да усвоят ИКТ умения и да използват ИКТ като ново средство за социално
включване чрез изучаване на етични измерения и рискове. Липсата на познания в областта на ИКТ прави повъзрастните хора уязвими към рискове - жертви от измами, споделяйки лична информация, която може да застраши
тяхната безопасност.

29.90лв 60лв





Копирай линк



-70%



Изпрати на телефон

Професионално
избелване на зъби с
революционна LED
Цена: 148лв 500лв

mypr.bg/32542

myPR.bg - Портал за …
Харесвам страницата

780 харес
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За да реши този проблем, проектът ИКТ в социалното приобщаване
постигне
PR НОВИНИна възрастните
КАРИЕРИ целиPRдаАГЕНЦИИ
И КОМПАНИИ
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АБОНАМЕНТ

повишени уменията и компетенции в сферата на ИКТ за възрастните хора
повишени компетенции и умения на преподавателите в партньорските организации
повишен капацитет на партньорските организации да обслужват възрастните хора и приобщаващия ЕС
6 краткосрочни съвместни обучения и 1 международна среща с 126 участници от 9 партньори (18 участника
във всяко събитие) в допълнение към местните участници и заинтересовани страни, които присъстват на тези
събития

Най-добрите оферти

Най-добрите оферти

-28%

-50%

ръководство с добри практики и социално медиен канал на Seniors@ICT
Повече за проекта ще откриете тук: http://www.ictseniors.org/index.asp
Почивка край Стара
Загора! 3 или 4 нощувки
със закуски, плюс
Цена: 129лв 178.50лв

-82%

Микс от сладки и солени
коктейлни хапки - плато
с 98, 147 или 196 броя

Ако имате интерес към проекта, свържете се с на znamimoga@gmail.com

Цена: 39.90лв 79.80лв

Информация за проекта

-30%

Номер: 2018-1-TR01-KA204-059175
Програма: ERASMUS+; KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA204- Strategic
partnership for adult education ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Ултразвуково
почистване на зъбен
камък и премахване на

Продължителност: 15.11.2018 - 14.01.2021

Цена: 18лв 100лв

Разгромяващо смешната
комедия "Боинг Боинг"
със звезден актьорски
Цена: 14лв 20лв

Партньори: BOLU VALILIGI– Турция; Bolu Izzet Baysal Halk Egitimi Merkezi – Турция; Active Citizens Partnership –
Гърция; PRO-MED sp. z o. o. – Полша; Associacio Cultural Meet and Map – Испания; Сдружение Знам и Мога –
България; European Development Innovation Network – Великобритания; Merseyside Expanding Horizons Limited –
Великобритания; Associazione Memoria Immagine – Италия;

-75%

Химичен пилинг с
полихидрокси киселини,
плюс ултразвуково

Планина

Цена: 25лв 100лв

Море

-20%

Чужбина







Почивка в Сърница!
Нощувка в двойна стая
или вила

През Февруари в Банско!
Нощувка със закуска и
възможност за вечеря,

Цена: 112лв 140лв

Топ цена: 69лв

-70%

Професионално
избелване на зъби с
революционна LED
Цена: 148лв 500лв
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Добавяне на коментар...

Най-добрите оферти

Добавка за коментари във Facebook

Най-добрите оферти

-28%

-50%

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ДРУГИ

всички



RSS

Почивка край Стара
Загора! 3 или 4 нощувки
със закуски, плюс

Микс от сладки и солени
коктейлни хапки - плато
с 98, 147 или 196 броя

Цена: 129лв 178.50лв

Цена: 39.90лв 79.80лв

-82%

Ултразвуково
почистване на зъбен
камък и премахване на
Цена: 18лв 100лв

-75%

-30%

Перфектната комбина от
XIAOMI Mi Band 6 и
XIAOMI Mi Watch с
отстъпка от 70 лв. в
онлайн магазина на
Теленор

Теленор стартира
предварителните
поръчки за новите
смартфони SAMSUNG
Galaxy S22 Ultra, S22+, S22
и серията таблети Tab S8

10 Февруари 2022

9 Февруари 2022

Химичен пилинг с
полихидрокси киселини,
плюс ултразвуково
Цена: 25лв 100лв

Съдебен заседател Мимо
Гарсия: Вдъхновяващо е
да си съдебен заседател

Фондация „Качество на
живот“ иска обществено
обсъждане

9 Февруари 2022

9 Февруари 2022

© 2010 - 2022 Сикс Ей Ем

Разгромяващо смешната
комедия "Боинг Боинг"
със звезден актьорски
Цена: 14лв 20лв

9 Февруари 2022
-70%

PR НОВИНИ
е услуга за рекламни агенции и компании,
която предоставя възможността за
безплатно публикуване на PR новини и
обяви за работа.

Броят на активните
банкомати в България
намалява за четвърта
поредна година

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Професионално
избелване на зъби с
революционна LED

НАМЕРЕТЕ НИ

Софтуер

Хардуер

Кариери

PR агенции
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Какво предлага
myPR.bg?

Политиката за
поверителност



Twitter

Цена: 148лв 500лв
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