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Uľahčovanie nezávislosti a individuálne
posilnenie seniorov pomocou
mobilných zariadení.
Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia odráža iba názory autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek možné využitie
informácií obsiahnutých v projekte.

Priemerná dĺžka života rastie.
Rovnako rastie potreba plne
zapojiť seniorov do znalostnej
spoločnosti, kde nástroje IKT hrajú
kľúčovú úlohu.

S príchodom mobilných zariadení
sa tento problém zhoršil, keďže
stále viac a viac informácií,
komunikácie a formálnych
úkonov sa vykonáva vo
virtuálnom prostredií.

Info-vylúčenie dospelých občanov vo
veku 50 a viac súvisí čiastočne s nechuťou
voči zmene, konkrétne s určitým odstupom voči novým technológiám, ale aj
s nedostatkom pozornosti venovanej
špecifickým potrebám tejto cieľovej
skupiny. Ale to nemusí byť konečný verdikt. Problémy, ktoré má táto generácia, najmä neskúsenosť vo využívaní
nových nástrojov informačných a komunikačných technológií, by nemali byť os-

pravedlnením pre vytváranie nerovnosti a zvyšovať riziko sociálneho vylúčenia.
Je potrebné zvyšovať informovanosť a
zaškoľovať opatrovateľov, ktorí pracujú
so seniormi a využívať výhody používania
mobilných zariadení. Aby sme zaistili, že
starší občania budú vedieť, ako efektívne
používať tieto zariadenia, je potrebný odlišný prístup, či už pre ich osobné potreby
alebo ich spoločenské požiadavky.

CIELE
Cieľom UISEL je posilnenie nezávislosti
a individuálneho postavenia seniorov
pomocou mobilných zariadení, ktoré
umožňujú takmer všadeprítomný prístup k
informáciám a komunikácii.
Výhody pre seniorov môžu byť pri sledovaní svojich daňových povinností,
v otázkach sociálneho zabezpečenia,
lokalizácia v prípade krízových situácií,
pri sledovaní svojho zdravotného stavu
a jeho kontrolu , boj proti izolácii a
osamelosti a prispievaniu k informáciam na tráveniu voľného času a jeho
využívania.

METODIKA

1. Fáza - školenie na základe
získania zručností o
mobilných zariadeniach
a ich obsahu a poznanie
multimediálneho prostredia,
ktoré vyžaduje spoluprácu
a záujem nadnárodných
skupín účastníkov školení.
Táto etapa je určená pre
trénerov a ošetrovateľov, ktorí
sú v priamom kontakte so
seniormi.

2. Osvojenie si mobilných
technológií seniormi. To sa
dosiahne prostredníctvom
priameho školenia zo strany
školiteľov a ošetrovateľov
s podporou mobilných
multimediálnych modulov,
ktoré sú súčasťou projektu.

Budú naplánované konkrétne tieto
moduly (skutočný vývoj môže závisieť na
špecifikách každej krajiny):

■■ úvodný modul
■■ elektronická (ďalej len e-)
interakcia a e-komunikácia
■■ e-informácie a e-samospráva
■■ e-zábava a médiá
■■ e-zdravotníctvo
■■ e-bankovníctvo a e-nákupy
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