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Informace pro
život seniora jsou
všudypřítomné

ÚVOD

E-ZÁBAVA A MÉDIA

E-INTERAKCE A
E-KOMUNIKACE

E-ZDRAVÍ

E-INFORMACE A
E-ÚŘADY

E-BANKOVNICTVÍ
A E-NAKUPOVÁNÍ

Využití efektů nezávislosti a osobní posílení
seniorů pomocí mobilních zařízení.
Tento projekt je spolufinancován s podporou Evropské komise.
Uvedené informace reflektují pouze názor autora a Evropská komise nemůže být brána k zodpovědnosti za jakýkoliv způsob jejich využití.

Délka dožití roste a stejně tak
roste i potřeba plného zapojení
seniorů do znalostní společnosti,
ve které informační a komunikační
technologie hrají klíčovou roli.

S příchodem mobilních zařízení se
tento problém prohloubil, protože
stále více informací, komunikací
a formálních povinností je
navrhováno a zpracováváno pro
tyto technologie.

Informační vyloučení dospělých starších
50ti let je částečně spojeno s nechutí
ke změnám a zvláště vůči novým technologiím. Také ale nedostatkem
pozornosti, která je věnována specifickým potřebám této cílové skupiny.
Ale to není odsouzení, nebo nemělo
by být. Problémy, kterým tato generace čelí v přístupu a používání nových
ICT nástrojů, by neměly být omluvou

pro vytváření nerovností a zvyšování
rizika sociálního vyloučení. Je třeba
zvyšovat povědomí a umožnit vyškolení
operátorů, kteří se seniory pracují,
směrem k výhodám, které používání
mobilních zařízení přináší. Odlišný přístup je třeba volit k ujištění, že senioři přesně
vědí jak efektivně tato zařízení používat
pro své osobní nebo společenské
potřeby.

CÍLE

Cílem projektu UISEL je využít procesů nezávislosti a individuálního růstu seniorů cestou používání mobilních
zařízení, která jim umožní skoro nekonečný přístup k všudypřítomným informacím a komunikaci. Výhody se
mohou týkat jejich finančních závazků, sociálního zabezpečení, lokalizace
v případě krizové situace, lékařských
kontrol, jsou nástrojem boje proti
isolaci a samotě a přispívají k naplnění
volnočasových aktivit.

METODIKA

1. výcviková fáze založená
2. přenos osvojených
na proniknutí do obsahu
mobilních technologií
a prostředí mobilního
na seniory. Toho bude
světa, což vyžaduje společné
dosaženo cestou přímého
úsilí mezinárodní skupiny
výcviku seniorů vyškolenými
trenérů. Tato fáze výcviku
trenéry a pečovateli s
je určena trenérům a
podporou multimediálních
pečovatelům, kteří jsou
modulů.
v přímém kontaktu se
seniory.

Jsou plánovány následující
multimediální moduly
(jejich konkrétní obsah bude přizpůsoben
specifikám země):
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úvodní, základní modul
e-interakce a e-komunikace
e-informace a e-úřady
e-zábava a media
e-zdraví
e-bankovnictví a e-nakupování
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