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Първа партньорска среща по проект Seniors@ICT
От 21 до 24 януари 2019 в град Болу, Република Турция се проведе първата среща по проекта ИКТ за възрастни. В
съвременния свят непознаването на съвременните цифрови средства за комуникация, на информационните технологии
даващи сериозно преимущество не само на пазара на труда, но и в ежедневието е с голямо значение не само за
възрастното население. За съжаление имено то най-много страда от изоставането си в тази област. В много случай
желанието е налице, но възможностите за обучение са ограничени, както поради отсъствието на институционален подход,
така и от липсата на осведоменост за възможните начини и места за обучение.

Проекта има за цел да събере добри практики от страните партньори за инициативи и дейности подпомагащи обучението,
достъпа до технологии, умения за работа с различни устройства, програми и приложения, които от една страна да върнат
конкурентността на пазара на труда, а от друга да облекчат социалния живот на възрастните в пенсионна възраст. Често
причина за социалната изолация на възрастните и имено неумението за работа с ИКТ. Партньорството включва
организации от Турция, България, Гърция, Италия, Испания, Полша, Англия и Шотландия.
След срещата, на която бяха дискутирани и разпределени задачите между партньорите в рамките на изключително богата
културно-социална програма подготвена от гостоприемните домакини имаше вечеря, на която присъстваха възрастни хора
от Общинският център за настаняване на възрастни. Вечерята беше като пролог на състоялата са на следващият ден среща
в самия център. Възрастните хора разказаха за проблемите си, като голяма част от тях споделиха, че не умеят да ползват
предоставената от общината техника, чрез която да се свързват (и визуално) със свои близки, както в Турция, така и в
чужбина. Електронни книги, онлайн ресурси за обучение, възможностите на интернет бяха само част от темите от които
живо се интересуваха възрастните хора.
Можете да гледаде и видеоматериал от събитието в YouTube!
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