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Informații
omniprezente
pentru contextul
de viată al
seniorilor

INTRODUCERE

E-DIVERTISMENT
& MEDIA

E-INTERACȚIUNE &
E-COMUNICARE

E-SĂNĂTATE

E-INFORMARE &
E-GUVERNARE

E-BANKING &
E-SHOPPING

Procesele de independență și responsabilizare
individuală a persoanelor vârstnice prin
intermediul utilizării dispozitivelor mobile.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acestă publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar
Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în acesta.

Speranța de viață este în creștere.
De aceea există o nevoie crescută
de a integra pe deplin persoanele
în vârstă într-o Societate a
Cunoașterii, în care instrumentele
TIC joacă un rol crucial.

Odată cu apariţia dispozitivelor
mobile, această problemă a fost
acutizată, întrucât tot mai multa
informaţie, comunicare şi îndatoriri
oficiale sunt proiectate și prelucrate
pentru acest context.

Info-excluderea cetățenilor cu vârste
de peste 50 de ani se datorează în
parte reticenţei faţă de schimbare,
în special faţă de utilizarea noilor tehnologii dar şi din cauza lipsei de atenție
acordată nevoilor specifice ale acestui
grup țintă. Dar acest lucru nu este un
verdict sau nu trebuie să fie un verdict.
Dificultățile pe care această generaţie
le poate întâmpina cu privire la accesul şi utilizarea noilor instrumente TIC
nu pot fi folosite drept scuză pentru a

genera inegalități și a crește riscul de
excluziune. Este necesar a sensibiliza
și a instrui oameni care lucrează cu
persoanele în vârstă pentru a le arăta
beneficiile utilizării dispozitivelor mobile. Este nevoie de o abordare diferită
pentru a se asigura că persoanele mai
în vârstă știu exact cum pot utiliza în
mod eficient aceste dispozitive, atât
pentru uz personal cât și pentru nevoi
sociale.

OBIECTIVE
Scopul principal al proiectului UISEL
este să impulsioneze procesele de independenţă și responsabilizare individuală a persoanelor vârstnice,
prin utilizarea de dispozitive mobile
care permit un acces aproape omniprezent la informații și comunicare.
Beneficiile pentru persoanele în
vârstă pot fi foarte mari, în diversele
domenii precum: obligațiile fiscale,
probleme de securitate socială, localizare în cazul unor situații de urgență, monitorizare și control medical,
combaterea izolării, contribuind la petrecerea timpului liber.

METODOLOGIA

1. O primă fază de imersiune 2. O a doua etapă ce
bazată pe utilizarea de
presupune însuşirea de
conținut virtual și un
către persoanele în vârstă
mediu multimedia, ceea
a competenţelor specifice
ce presupune eforturi de
tehnologiei mobile. Acest
colaborare între grupurile
lucru va fi realizat prin
transnaționale de cursanţi.
cursuri directe de formare
Această etapă este
susţinute de către formatori
destinată pentru formatori
și îngrijitorii, având ca suport
și îngrijitori, care sunt în
module virtuale multimedia.
contact direct cu persoanele
în vârstă.

Concret, următoarele module vor
fi planificate (elaborarea efectivă
poate depinde de specificul
fiecărei țări):
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Modulul introductiv
E-interacţiune şi E-comunicare
E-informare şi E-guvernare
E-divertisment şi media
E-sănătate
E-banking şi E-shopping
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