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Uvod 
 

Evropa se sooča z „revolucijo dolgoživosti“, saj se bo število starih in zelo starih ljudi v prihodnjih 

desetletjih povečalo. Po podatkih Eurostata bo do leta 2050 29,4 % Evropejcev starejših od 65 let. V 

obdobju 2019–2050 naj bi se število starih 65–74 let povečalo za 16,6 %, medtem ko naj bi se število 

ljudi v EU-27, starih od 75 do 84 let, povečalo za 56,1 %. Poleg tega naj bi se med letoma 2019 in 

2050 število ljudi, starih 85 let ali več, v EU-27 več kot podvojilo. Zelo stari ljudje tako ne bodo 

majhna manjšina v naših družbah, ampak pomembna državljanska skupina. Prišel je čas, da 

spremenimo odnos do njih in preusmerimo osredotočenost iz nezmožnosti na priložnosti in 

prednosti. Starejši generaciji je treba zagotoviti izobraževalno podporo, ki jim bo omogočila, da 

ostanejo aktivni člani družbe in se čim dlje samostojno spopadajo z izzivi staranja. 

Statistični podatki kažejo, da starejši državljani pogosto nimajo priložnosti za vseživljenjsko učenje, 

čeprav je vseživljenjsko učenje eden ključnih dejavnikov uspešnega staranja in pomaga pri dobrem 

počutju starejših v poznejšem življenju ter spodbuja njihovo socialno vključenost in zanimanje za 

življenje. 

Ker se svet spreminja v družbo znanja, se vse bolj zanašamo na informacije, ki jih zagotavljajo 

računalniki in mobilne naprave. Vendar starejši državljani tvorijo velik del družbe, ki večinoma nima 

potrebnih znanj in spretnosti, da bi lahko sodelovali pri tem razvoju. Ta položaj ustvarja vse večjo 

skupino prikrajšanih državljanov in prispeva k digitalnemu razkoraku evropske družbe. 

To neravnovesje pomeni tudi izgubljene priložnosti, saj lahko tehnologija ponudi številne načine za 

izboljšanje kakovosti življenja, zlasti za starejše. Bolj kot kdaj koli prej se storitve, vključno z javnimi 

storitvami in poslovnimi transakcijami, premikajo na spletu. Pomanjkanje digitalnih znanj in 

spretnosti pri starejših je pogosto sinonim za socialno izolacijo, segregacijo pri dostopu do informacij 

in storitev, izgubo avtonomije in povečan občutek nezmožnosti prilagajanja družbi. Izboljšanje 

digitalnih znanj in spretnosti starejših je eden od načinov za izboljšanje kakovosti njihovega življenja z 

aktivnim življenjskim slogom ter svobodo izbire in odločanja. 

Zato so splošni cilji projekta „staranje v digitalni dobi“: 

• odpraviti vrzel med staranjem prebivalstva in digitalno pismenostjo ter obravnavati veliko 

potrebo po ključnih digitalnih kompetencah starejših ter jim omogočiti dostop do digitalnih 

kompetenc, 

• okrepiti in opolnomočiti strokovnjake, negovalce in prostovoljce, ki delajo s starejšimi 

državljani, t. i. „front-liners“, ki so v neposrednem in pogostem stiku s starejšimi državljani, 

da bi pokazali in pojasnili, katere pobude in programi obstajajo za starejše, da bi se naučili 

uporabljati spletna orodja, ki izboljšujejo njihovo zdravje in kakovost življenja. 
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Povzetek  
 

Katalog z naslovom „Staranje v digitalni dobi – podpora najboljšim praksam za digitalne kompetence 

starejših“ je rezultat analize več deset pobud iz različnih evropskih držav, kot so: projekti, programi, 

izdelki, gradivo za usposabljanje, učno gradivo ali mreža. 

Povzetek vsakega primera najboljše prakse vsebuje informacije o bistvenih dejstvih projekta, kot so 

naziv projekta, program financiranja/podprogram, partnerstvo. V teh povzetkih je predstavljen tudi 

kratek opis vsebine projektov in njihovih ciljev ter ciljnih skupin in doseženih rezultatov. V vsakem 

opisu najdete uradno spletno stran projekta ali drug vir informacij o primeru najboljše prakse. 

Ta katalog je bil preveden iz angleščine v slovenščino z orodjem za e-prevajanje programa Digitalna 

Evropa. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo. 
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Digitalizacija v Evropski uniji 
 

Digitalne tehnologije so zdaj nujne za delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do 

vsega, od zdravstvenih storitev do kulture. Pokazala je tudi odločilno vlogo, ki jo lahko imajo 

prelomne inovacije. Pandemija COVID-19 je razkrila tudi slabosti našega digitalnega prostora. 

Evropska pot do digitaliziranega gospodarstva in družbe je solidarnost, blaginja in trajnost, zasidrana 

v krepitvi vloge državljanov in podjetij ter zagotavljanju varnosti in odpornosti digitalnega ekosistema 

in dobavnih verig. 

Digitalizacija lahko postane odločilen dejavnik pravic in svoboščin, ki ljudem omogoča, da dosežejo 

zunaj določenih ozemelj, družbenih položajev ali skupin skupnosti ter odpirajo nove možnosti za 

učenje, zabavo, delo, raziskovanje in izpolnjevanje svojih ambicij. To bo omogočilo družbi, v kateri je 

geografska razdalja manj pomembna, saj lahko ljudje delajo, se učijo, komunicirajo z javnimi 

upravami, upravljajo svoje finance in plačila, uporabljajo sisteme zdravstvenega varstva, 

avtomatizirane prometne sisteme, sodelujejo v demokratičnem življenju, se zabavajo ali se srečujejo 

in razpravljajo z ljudmi kjer koli v EU, tudi na podeželskih in oddaljenih območjih.  

Vendar je pandemija COVID-19 razkrila novo „digitalno revščino“, zaradi česar je nujno zagotoviti, da 

lahko vsi državljani in podjetja v Evropi izkoristijo digitalno preobrazbo za boljše in uspešnejše 

življenje. Evropska vizija za leto 2030 je digitalna družba, v kateri nihče ni zapostavljen. 

Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic predvideva cilj za odrasle z vsaj osnovnimi digitalnimi 

znanji in spretnostmi do leta 2030 na 80 %. Da bi lahko vsi Evropejci v celoti izkoristili blaginjo, ki jo 

prinaša vključujoča digitalna družba, in kot je predlagano v poglavju o digitalnih načelih, bi moral biti 

dostop do izobraževanja, ki omogoča pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, pravica 

vseh državljanov EU, vseživljenjsko učenje pa bi moralo postati resničnost.  
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Digitalizacija – razmere v Avstriji 
 

Starejši  

Starostna meja za izraz „višji“ ni splošno opredeljena. Podobne besede, kot so „najboljši starostniki“ 

ali „generacijsko zlato“, prihajajo iz trženja in se običajno začnejo pri starosti 50 let. Po drugi strani pa 

se v statistiki prebivalstva starejša skupina začne pri 65 letih in tako predstavlja običajno 

upokojitveno starost. Po tej razmejitvi je bilo v Avstriji v začetku leta 2022 približno 1,75 milijona 

starejših državljanov. Njihovo absolutno število in delež prebivalstva se stalno povečujeta zaradi vse 

daljše pričakovane življenjske dobe: do zdaj 19,5 % prebivalcev pripada tej starostni skupini; leta 

2012 je bilo 17,8 odstotka. Po napovedih se bodo demografske spremembe nadaljevale tudi v 

prihodnjih desetletjih. 

 

Uporaba interneta 

Leta 2021 se je zasebna uporaba interneta Avstrijcev povečala nad 90 % na 92,5 %. V tej državi bo 

leta 2021 internet uporabljalo 6,1 milijona ljudi. Zlasti med starejšimi se je uporaba znatno povečala. 

Skoraj 93 % prebivalcev Avstrije, starih od 16 do 74 let, je v zadnjih treh mesecih pred raziskavo (od 

aprila do junija 2021) uporabljalo internet. To je približno 6,1 milijona ljudi in ustreza povečanju za 

približno 5 odstotnih točk v primerjavi s prejšnjim letom. 

Digitalizacija avstrijske družbe je zaradi pandemije koronavirusa pridobila dodaten zagon: Zlasti pri 

starejših se je uporaba interneta v letu 2021 znatno povečala v primerjavi s prejšnjim letom. 

Leta 2021 je 65,5 % 65–74-letnikov in 88,9 % od 55–64-letnikov že uporabljalo internet; leto prej je 

bilo 57,4 odstotka oziroma 78,2 odstotka. To ustreza 9-odstotnemu oziroma 11-odstotnemu 

povečanju po statističnih podatkih. Leta 2010 je internet uporabljalo le 28,2 odstotka od 65 do 74-

letnikov in 52,8 odstotka od 55 do 64-letnikov. Povečala se je tudi pogostost uporabe; v primerjavi z 

letom 2020 se je delež ljudi, ki so internet uporabljali večkrat na dan, povečal z 59 na 62 odstotkov 

med 55- do 64-letniki in s 36 na 38 odstotkov med 65- do 74-letniki. 

Po drugi strani pa je med mladimi, mlajšimi od 35 let, maksimum skoraj izčrpan že več let. Stopnja 

tistih, ki so v zadnjih treh mesecih uporabljali internet, je skoraj 100-odstotna. Vse več Avstrijcev se 

ukvarja tudi s spletnim bančništvom. Letos je 71 odstotkov anketirancev, starih med 16 in 74 let, že 

izvedlo svoje bančne transakcije na spletu. V letu 2020 je bilo le 66 odstotkov.  

Pametni telefon daleč naprej v uporabi interneta: 

Pametni telefon je daleč naprej kot vozilo za uporabo interneta; uporablja ga 88 odstotkov od 16 do 

74-letnikov za dostop do interneta. 41 odstotkov uporablja namizni računalnik za dostop do 

interneta, 57 % prenosni računalnik in 32 % tablični računalnik. Zlasti mladi uporabljajo pametni 

telefon za uporabo na spletu; med mlajšimi od 25 let je stopnja uporabe skoraj 100 %. 

 

Digitalna vlada 

Leta 2021 je vlada ustanovila „digitalni urad“ na spletni strani oesterreich.gv.at. Najpomembnejše 

upravne zadeve – od vložitve vloge za volilno izkaznico do spremembe kraja prebivališča do vloge za 
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socialne prejemke – je zdaj mogoče obravnavati neposredno prek interneta; ni več potrebno iti v 

pisarno. Te poenostavitve in večja prijaznost uporabnikom odpirajo digitalizacijo kot „prehod v svet“ 

za vse starosti. To koristi zlasti starejšim državljanom, saj jim je prihranjena dolga potovanja ali pa 

lahko skrbijo za pomembne uradne posle, čeprav so bolni. 

Poleg tega je bil s spremembo zakona o predpisovanju uveden e-recept. V prihodnosti lahko kode 

receptov pridobite tudi po e-pošti ali aplikaciji. Poleg tega se lahko izgubljeni ali nečitljivi recept še 

vedno unovči v lekarni z e-izkaznico. 

Vendar pa so starejši ljudje veliko bolj verjetno, da se počutijo preobremenjeni, ko se ukvarjajo z 

digitalnimi napravami ali internetom. Petina skupine pogostih uporabnikov pravi, da so „zelo 

pogosto“ ali „pogosto“ preobremenjeni, skoraj polovica pa je „včasih“ preobremenjena.  

Starejši uporabniki interneta so na internetu podobno pogosto kot mlajši. Vendar pa internet 

uporablja drugače. Medtem ko mlajši uporabljajo internet na različne načine, vključno s pretočnimi 

vsebinami ali aktivnimi v družbenih medijih, starejši ljudje uporabljajo internet bolj za iskanje 

informacij ali komunikacijo z drugimi prek e-pošte. Manj verjetno je, da bodo ustvarjali ali delili 

digitalne vsebine kot mlajši. Starejši so torej bolj pasivni na internetu, medtem ko so mlajši bolj 

aktivni udeleženci. 

Četrtina starostne skupine 65 let pravi, da ne morejo prepoznati goljufivih e-poštnih sporočil ali pa 

lahko to storijo le s pomočjo tretje osebe. 16 % jih pravi, da imajo malo ali nič znanja, da so nekatere 

informacije na internetu napačne. Razlikovanje med oglaševanimi in neoglaševanimi vsebinami ni 

mogoče ali pa je možno le s pomočjo 30 % starejših dnevnih uporabnikov interneta. Zato nekateri 

starejši ljudje ne prepoznajo dovolj možnih tveganj na internetu, čeprav se z njimi srečujejo vsak dan. 

Zato je treba ustvariti priložnosti, usmerjene v povpraševanje, da bi izboljšali digitalna znanja in 

spretnosti, pomembna za starejše. Konec koncev, vsaka digitalna spretnost ni pomembna za vsakega 

uporabnika. Prav tako je treba učencem pojasniti, za kaj je znanje, ki se ga učijo, lahko koristno. Zato 

so ponudbe z nizkim pragom, ki temeljijo na potrebah in upoštevajo posebne potrebe, rezervacije in 

življenjske okoliščine starostne skupine 65 let, še posebej pomembne. 
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Digitalizacija – razmere na Poljskem 
 

Napredne digitalne tehnologije spremljajo vsakega posameznika v vseh vidikih njihovega življenja, za 

pomemben odstotek družbe pa so zdaj bistveni element delovanja, tako poklicnega kot zasebnega. 

Vpliv teh tehnologij na celotne družbe in države je pomemben in hitro začenja igrati pomembno 

vlogo pri načinu medosebne komunikacije, razvoju večine gospodarskih sektorjev ali v odnosih med 

državo in državo. 

Sistemske spremembe v celotnih gospodarskih sektorjih, ki temeljijo na sodobnih tehnologijah, ki 

uporabljajo digitalne podatke kot gonilno silo, so bistvo sedanje digitalne preobrazbe. Osnovanje 

gospodarstva na digitalnih tehnologijah ter večja vključenost države in podjetnikov v digitalno 

preobrazbo lahko prispevata k znatnemu gospodarskemu pospeševanju in zmanjšanju razvojnih razlik 

v primerjavi z gospodarsko najnaprednejšimi državami v Evropi. 

 

Celostni program informiranja držav 

Program „Integrated Country Informatisation Programme“ je strateški dokument, ki opisuje 

dejavnosti vlade, katerih cilj je družbi zagotoviti visokokakovostne elektronske javne storitve. Cilj 

programa je vzpostaviti skladen, logičen in učinkovit informacijski sistem države, ki bo zagotavljal e-

storitve na nacionalni in evropski ravni na kakovosten in stroškovno učinkovit način. 

Izvajanje dejavnosti, namenjenih doseganju ciljev Programa, je predvideno v treh smereh ukrepanja: 

1. preusmeritev javne uprave k storitvam, usmerjenim v potrebe državljanov, 

2. izvajanje horizontalnih orodij, ki podpirajo dejavnosti javne uprave, 

3. razvoj digitalnih kompetenc državljanov, zaposlenih v upravi ter strokovnjakov za 

informacijske in komunikacijske tehnologije. 

 

Stanje razvoja storitev e-uprave in e-zdravja 

V skladu s poročilom odbora DESI za leto 2021 se Poljska v kategoriji digitalnih javnih storitev uvršča 

na 22. mesto med državami EU, tj. pod povprečjem EU (55.1 – rezultat Poljske, 68,1 – EU). Odstotek 

ljudi, ki še nikoli niso uporabljali interneta, se nenehno zmanjšuje. Poljaki so vedno bolj pripravljeni 

biti aktivni na internetu. Število državljanov, ki uporabljajo e-upravo, narašča. Leta 2020 je v stikih z 

javno upravo internet uporabljalo 41,9 % ljudi, leta 2015 pa 26,6 %. Projekti, ki so se v zadnjih letih 

izvajali za povečanje kakovosti in razpoložljivosti javnih e-storitev, ki se financirajo iz sredstev EU in 

nacionalnih skladov, povečujejo zaupanje v tovrstne stike med državljani in državo. Po podatkih DESI 

je 49 % uporabnikov interneta uporabljalo storitve javne uprave (64 % v EU). 

Poljska se v primerjavi z drugimi državami članicami EU uvršča med države, za katere sta značilni 

nizka stopnja digitalizacije in prodor e-storitev. Zato je treba še naprej iskati rešitve, ki bi olajšale 

dostop do e-storitev, kar bi državljanom olajšalo izvajanje upravnih postopkov, povečalo uporabnost 

storitev in digitalizacijo procesov. 

Na področju e-zdravja je bil dosežen znaten napredek, vendar je uporaba e-storitev nižja od 

pričakovane, kar omogoča elektronsko obravnavo le izbranih primerov. Na primer, pacienti imajo 
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dostop do e-storitev prek spletne strani v 29 % subjektov. Storitev e-registracije je izvajalo 29 % 

zdravstvenih centrov. 

 

Zagotavljanje kibernetske varnosti 

Razvoj sodobnih tehnologij in večja uporaba teh tehnologij v javni upravi, poslovanju in družbi 

zahtevata zagotavljanje kibernetske varnosti, tako v obliki specializiranih varnostnih sistemov, 

organizacijskih postopkov kot tudi dejavnosti za povečanje znanja in družbene ozaveščenosti na 

področju kibernetskih groženj (npr. izguba/uporaba podatkov, kibernetska kriminaliteta). 

 

Stanje medsektorskega sodelovanja za digitalne rešitve socialno-ekonomskih 

problemov 

Povečanje ravni uporabe digitalnih rešitev v domačih organizacijah je ključnega pomena za razvoj in 

povečanje konkurenčnosti poljskega gospodarstva. Trenutno njihova uporaba ni zelo velika. To 

potrjuje poročilo o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2021, v katerem se 

Poljska uvršča na 24. mesto v EU, ko gre za vključevanje digitalne tehnologije v podjetja z oceno 25,9 

točke (povprečje EU – 37,6 točke). V skladu s poročilom je 15 % podjetij na Poljskem leta 2020 

uporabljalo storitve v oblaku (povprečje v EU – 26 %). Pričakuje se veliko povečanje uporabe 

digitalnih tehnologij in rešitev na Poljskem. 

Medsektorsko sodelovanje na področju digitalizacije, vključno zlasti z javno upravo, podjetniki, 

univerzami in znanstvenimi subjekti, bo vplivalo na razvoj, izvajanje in zagotavljanje novih e-storitev z 

uporabo potenciala sodobnih tehnologij, med drugim na področju komunikacij, interneta stvari in 

umetne inteligence. Načrtovane dejavnosti bodo povečale povpraševanje po telekomunikacijski 

infrastrukturi najnovejše generacije v zasebnem in javnem sektorju. Zaradi izvajanja učinkovitejših 

digitalnih rešitev, prilagojenih novim potrebam družbe, bo mogoč trajnostni socialno-ekonomski 

razvoj države. 

Nastale e-storitve bodo zagotovile oddaljen dostop do edinstvenih orodij in omogočile obdelavo, 

analizo, varno zbiranje in arhiviranje velikih podatkovnih nizov, kar bo pospešilo razvoj področij, kot 

so na primer avtomobilska industrija, e-zdravje, promet, kultura in zabava, javna varnost, energija, 

finančne tehnologije in kmetijstvo. 

Dolgoročno je lahko uporaba potenciala digitalnih tehnologij pomembna gonilna sila poljskega 

gospodarstva in prinaša oprijemljive koristi prebivalcem, enotam javne uprave in podjetjem. 

 

Izgradnja informacijske družbe in razvoj e-kompetenc 

Tehnološki razvoj države bo avtomatiziral 49 % delovnega časa na Poljskem že leta 2030. To pomeni 

priložnost za povečanje produktivnosti, hkrati pa predstavlja tudi izzive, povezane s prilagajanjem 

zaposlenih in njihovih kompetenc novemu trgu dela. Institucije in družba se morajo soočiti s 

spremembami, kot je vse večje povpraševanje po delavcih z višjimi digitalnimi kompetencami. 

Treba je izboljšati e-znanja ljudi, ki delajo v institucijah javnega sektorja, in nenehno podpirati razvoj 

njihovih znanj in spretnosti. Epidemiološka grožnja, povezana s COVID-19, je pokazala, kako 

pomembna je uporaba digitalnih rešitev v zdravstvu. Digitalizacija tega področja je zapleten proces. 
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Za njegovo izvajanje je potrebna podpora pri usposabljanju, namenjena pridobivanju novih znanj in 

spretnosti splošno razumljenega osebja zdravstvenega sektorja. Uporaba rešitev e-zdravja bo podprla 

zdravstveno osebje na področju preprečevanja in diagnostike ter zagotovila učinkovitejši proces 

zdravljenja. Navedene dejavnosti in posledične koristi bodo povečale dostop državljanov do 

visokokakovostnih zdravstvenih storitev. 

Poudariti je treba, da indeks digitalnih znanj in spretnosti kaže še vedno nizek odstotek ljudi z vsaj 

osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi. Leta 2020 je znašal 50 %, tj. za 6 odstotnih točk več kot 

eno leto prej. Nadaljnje dejavnosti so pomembne za povečanje znanja in družbene ozaveščenosti o 

koristih uporabe sodobnih tehnologij, vključno z uporabo javnih e-storitev, pa tudi za dejavnosti, 

namenjene spreminjanju negativnega družbenega odnosa do IKT ter spodbujanju pridobivanja in 

razvoja e-znanj. 

 

Uporaba digitalnih tehnologij s strani oseb 60+ 

Pandemija koronavirusa in s tem povezane omejitve so znatno zmanjšale število dejavnosti, ki so na 

voljo starejšim. Hkrati so obstoječe omejitve pospešile postopke informatizacije. Poljski starejši 

postajajo vse bolj aktivni člani virtualnega prostora. 

Na Poljskem je leta 2020 po podatkih raziskave o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

(ITC) v gospodinjstvih več kot polovica ljudi, starih od 60 do 74 let (51,4 %), uporabljala internet (v 

zadnjih treh mesecih pred raziskavo). Delež uporabnikov interneta v tej starosti je bil še vedno precej 

nižji v primerjavi z mlajšimi, med katerimi je 93,1 % ljudi uporabljalo internet. Odstotek ljudi, ki 

uporabljajo internet, se s starostjo zmanjšuje. Vendar pa se vsako leto povečuje, zlasti v starejših 

starostnih skupinah. Med osebami, starimi od 65 do 74 let, je bilo leta 2020 43,2 % uporabnikov 

interneta v primerjavi z 21,3 % leta 2015. Največja razdalja je bila med starejšimi in ljudmi, starimi od 

16 do 24 let, pri katerih je 99,2 % ljudi uporabljalo internet v zadnjih treh mesecih. 

Starost in pristop k življenju starejših sta odvisna od njihove vključenosti v sodobne tehnologije. Če so 

aktivni ljudje, ki se želijo izobraževati in se ne bojijo novih izzivov, je odstotek ljudi, ki uporabljajo 

spletne storitve, visok. 48,3 % ljudi, starih od 60 do 74 let, je redno uporabljalo internet (vsaj enkrat 

na teden). Pogostost uporabe interneta je bila v večji meri odvisna od stopnje izobrazbe. 

Starejši ljudje so najpogosteje uporabljali internet v zasebnih zadevah za spletno branje novic, 

časopisov ali revij (39,6 % ljudi, starih od 60 do 74 let), iskanje informacij o blagu ali storitvah 

(31,2 %), iskanje informacij v zvezi z zdravjem (28,9 %), pošiljanje in prejemanje e-pošte (28,4 %) ter 

uporabo internetnih bančnih storitev (22,4 %). 

Leta 2020 je 17,9 % oseb, starih od 60 do 74 let (v zadnjih 12 mesecih pred raziskavo), uporabljalo 

storitve javne uprave, ki so se zagotavljale prek interneta, medtem ko je med mlajšimi (starimi 16–59 

let) skoraj polovica izbrala to obliko stikov s pisarnami. Med starejšimi je bilo najbolj priljubljeno 

izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev prek interneta (12,7 % ljudi, starih od 60 do 74 let). 11,9 % 

starejših je iskalo informacije na spletnih straneh javne uprave, 9,4 % pa jih je prijavilo prenos 

uradnih obrazcev prek interneta. 

Starejši ljudje veliko manj pogosto kot ljudje iz mlajših starostnih skupin uporabljajo možnost 

spletnega nakupovanja. Delež oseb, starih od 60 do 74 let, ki so leta 2020 kupovale za zasebno 

uporabo (v zadnjih 12 mesecih), je znašal 22,0 %. Med mlajšimi je ta kazalnik znašal 73,0 %. 
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Med starejšimi, starimi od 60 do 74 let, jih je 36,4 % spremljalo informacije o koronavirusu na 

spletnih straneh, 11,0 % pa jih je v ta namen uporabljalo družabna omrežja. Najpogostejša vira 

informacij o koronavirusu pa sta bila televizija (94,6 %) in radio (49,9 %). 

 

Digitalne kompetence 

Digitalne kompetence so pogoj za polno udeležbo v družbi 21. stoletja in priložnost za izboljšanje 

kakovosti življenja ter za razvoj dejavnega odnosa do digitalnih tehnologij, katerih pomembna 

elementa sta digitalno zaupanje in ozaveščenost o potrebi po skrbi za kibernetsko varnost. Način 

oblikovanja digitalnih kompetenc je digitalno izobraževanje, usmerjeno v potrebe različnih skupin 

državljanov. 

Cilj digitalnega izobraževanja je državljanom omogočiti uporabo digitalnih tehnologij na različnih 

področjih življenja, koristiti od njih in izboljšati kakovost njihovega življenja. Napredna digitalna 

znanja in spretnosti državljanov so nujen dejavnik pri izgradnji socialnega kapitala, kar vodi v 

gospodarsko rast in povečanje konkurenčnosti gospodarstva. 

Vlade številnih držav, vključno s Poljsko, priznavajo pomen poglabljanja digitalnih kompetenc 

starejših. Ta starostna skupina je še vedno najbolj ranljiva za digitalno izključenost, zato se razvijajo 

številni programi, ki jim pomagajo spoznati nove tehnologije in kako jim lahko pomagajo v življenju. 

Knjižnice, muzeji, skupnostni centri, nevladne organizacije, klubi za starejše in univerze tretje dobe 

prav tako sodelujejo pri izboljševanju digitalnih kompetenc starejših in odpirajo številne razrede na 

področju računalništva, kar študentom omogoča, da se učijo, korak za korakom, uporabo računalnika 

in njegove programske opreme. 

Pomembno je, da se starejši zavedajo pomena informacijskih tehnologij v vsakdanjem življenju, saj 

velik delež ljudi, ki jih ne uporabljajo, trdi, da ne čutijo takšne potrebe (skoraj 60 %), 7 % pa jih ne ve, 

kakšne koristi bi jim lahko prinesle. Višja kot je starost starejšega, pogosteje izrazijo takšno mnenje. 

 

Strani, ki se povezujejo na:  

1. Garwol K., Stebila J., Seniorzy „niewykluczeni“ Cyfrowo, „nierówności Społeczne a Wzrost 

Gospodarczy“, št. 66 (2/2021)/Socialne neenakosti in gospodarska rast, št. 66 (2/2021). 

2. Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, projekt programa, ki ga je 

Svet ministrov odobril 5. januarja 2022. 

3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, 

 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa 

4. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministrstvo za digitalne zadeve, 2019. 

5. Raport o Cyfryzacji kraju, Ministrstvo za digitalne zadeve, januar 2018. 

6. Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., Osrednji statistični urad, Varšava, Białystok 2021 
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Digitalizacija – razmere na Slovaškem 

Politike 

Glede na Pregled izobraževanja in usposabljanja EU 2020 ima 16 % slovaškega prebivalstva v 

starostni skupini od 55 do 74 let vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti (povprečje v EU je 22 %), 

medtem ko ima 6 % te starostne skupine več kot osnovna digitalna znanja in spretnosti (povprečje EU 

je 13 %). Vidimo lahko, da je pandemija COVID-19 prinesla nekaj pozitivnih rezultatov, saj so se 

morali starejši državljani naučiti uporabljati elektronsko komunikacijo, da bi med zaporami ostali v 

stiku s svojimi sorodniki in prijatelji.  

Najpomembnejši dokument javne politike, ki obravnava temo staranja v digitalni dobi, je nacionalni 

načrt aktivnega staranja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino. Dokument 

obravnava to temo v več predlogih ukrepov: 

• Izvajati in razvijati programe za spodbujanje digitalne, finančne in medialne pismenosti ljudi, 

predvsem v okviru povpraševanja na trgu dela. 

• Izvajanje programa za razvoj digitalnih znanj in spretnosti za starejše v okviru digitalne 

koalicije in s preizkusom ustreznosti IT (začetek projekta je bil napovedan avgusta 2021: 

https://digitalnakoalicia.sk/zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-

skupin-vo-verejnej-sprave/ Starejši državljani bodo lahko pametni telefoni ali tablični 

računalniki dobili brezplačno, če se bodo udeležili tečajev usposabljanja.). 

• Analizirati vpliv digitalizacije in avtomatizacije na starejše delavce ter njihova znanja in 

spretnosti, razviti akcijski načrt za uporabnost starejših v digitalnem svetu (cilj je vsaj 10 000 

starejših državljanov vključiti v pilotni diagnostični test digitalnih znanj in spretnosti ter vsaj 

5000 starejših državljanov v pilotni spletni program učenja na daljavo). 

• Olajševanje sodelovanja znotraj tristranskih, da se podpre povečanje ravni digitalnih znanj in 

spretnosti starejših zaposlenih. 

• Uvesti sistem dodatnega izobraževanja zaposlenih, zlasti na področju IKT. 

 

Obstaja tudi strategija digitalne preobrazbe Slovaške do leta 2030, digitalna znanja in spretnosti pa 

obravnava tudi urad MIRRI SR (Ministrstvo za naložbe, regionalni razvoj in informatizacijo Slovaške 

republike) s podporo številnih posebnih dejavnosti, kot sta test ustreznosti IT ali nacionalni projekt 

akademije IT. 

 

Zdravje 

Raziskava, ki jo je leta 2020 izvedel organ za javno zdravje, je pokazala, da več kot 50 % slovaškoh 

starejših uporablja spletne strani kot vir informacij o zdravstvenem varstvu. Več kot tretjina jih 

uporablja tudi družbene medije in spletne forume za razprave. Glede na raziskavo polovica 

upokojencev komunicira s svojimi izvajalci zdravstvenega varstva prek elektronskih naprav ali 

uporablja aplikacije, osredotočene na zdravje, v svojih pametnih telefonih. 

Vendar je 64 % slovaškoh starejših državljanov priznalo, da imajo težave s kritično oceno informacij, 

najdenih na spletu. 
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Prevare in lažne novice 

Slovaška policija je opozorila, da se število starejših državljanov, ki si delijo prevare in lažne novice na 

spletu, nenehno povečuje. V odziv na te razmere je Transparency International Slovakia objavila 

brošuro Falošné správy a hrozby Internet – manuál (nielen) pre seniorov (False news and the Internet 

Risk – priročnik (ne samo) za starejše državljane), ki obravnava to temo in je namenjena pomoči 

starejšim državljanom, da ne pogoltnejo vabe teh spletnih „traps“. Poleg tega je program organizacije 

Dlhujeme im to (Dlhujeme im to jim dolgujemo) namenjen izobraževanju starejših državljanov na 

številnih drugih področjih. 
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Digitalizacija – razmere v Sloveniji 

Digitalna Slovenija  

Digitalizacija družbe in uporaba razvojnih priložnosti, ki jih ponujata internet in IKT, sta bistvena za 

razvoj Slovenije in EU. Krovni strateški dokument za razvoj informacijske družbe v Republiki Sloveniji 

je strategija za digitalno Slovenijo. Predvideva ukrepe za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši 

razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, večjo konkurenčnost države in industrije IKT, splošno 

digitalizacijo družbe, razvoj in izgradnjo digitalne infrastrukture, izboljšanje kibernetske varnosti in 

spodbujanje vključujoče informacijske družbe. 

Ob koncu strategije Digitalna Slovenija 2020 in procesa priprave prihodnje strategije je bil v začetku 

leta 2020 prvotno pripravljen pregled izvajanja Digitalne Slovenije 2020, ki je služil kot osnova za 

pripravo nove strategije. Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo je oblikovala smernice (bistvena 

izhodišča) za strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki nosijo delovni naslov „Decisively in digital“, cilj 

strategije pa je, da se do leta 2030 uvrsti med pet najboljših držav na indeksu DESI. Digitalna 

preobrazba vseh segmentov družbe za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije na 

trajnosten, okolju prijazen in zaupanja vreden način. 

Strategija v Sloveniji tako opredeljuje štiri ključne stebre odločilnega digitalnega prehoda:  

(I) kompetence in ekosistem digitalne vključenosti,  

(II) varna in trajnostna digitalna infrastruktura,  

(III) digitalna preobrazba podjetij in 

(IV) digitalizacija ključnih javnih storitev. 

 

Družba za digitalno učenje   

Starajoča se družba zahteva številne spremembe družbenih vlog starejših in drugih generacij. Aktivno 

staranje kot ena najboljših političnih vizij starosti je zadovoljevanje potreb posameznika in skupnosti 

ter izkoriščanje individualnih sposobnosti. 

Pri digitalnem vključevanju starejših gre za enakost, digitalna izključenost pa večinoma za neenakosti 

med generacijami in družbenimi skupinami.  

Vse družbe v Evropi se starajo. Odnos med mlajšimi in starejšimi generacijami se spreminja, število 

starejših se povečuje. Tudi v Sloveniji starejši predstavljajo največjo družbeno skupino. 15,4 % 

slovenskega prebivalstva ima več kot 65 let in le 15 % je mlajših od 15 let. Ta struktura prebivalstva 

kaže na družbeni vpliv v prihodnosti: neravnovesje v družbi, spremembe na področju socialne zaščite, 

zdravja, izobraževanja in dela (delo). 

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je sestavljen indeks, ki povzema ustrezne kazalnike 

digitalne uspešnosti Evrope in spremlja razvoj 3 držav članic EU na področju digitalne konkurenčnosti. 

DESI je sestavljen iz petih sestavnih delov; povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, 

integracija digitalne tehnologije, digitalne javne storitve. Že leta 2016 so se vse države članice 

izboljšale na področju DESI. Slovenija in Slovaška sta najbolj napredovali. Danes je velik izziv za 

lokalno in nacionalno vlado, pa tudi za tretji sektor in civilne organizacije, kot je Slovenska univerza za 
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tretjo starost, krog med zagotavljanjem digitalnih storitev, ki zagotavljajo prednosti digitalnega 

udejstvovanja. 

Po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: indeks DESI 2021) 

se Slovenija uvršča na 13. mesto med državami članicami EU in je napredovala za tri mesta v 

primerjavi s prejšnjim letom. 

Po podatkih DESI 2021 se je Slovenija na področju povezljivosti uvrstila na deveto mesto v EU. Število 

gospodinjstev, ki jih pokrivajo zelo visokozmogljiva fiksna omrežja, se je rahlo povečalo. 

Širokopasovni dostop do omrežij naslednje generacije zajema 88 % gospodinjstev. Kar zadeva 

človeški kapital, je Slovenija tik nad povprečjem EU. Slovenija se uvršča na 8. mesto med državami EU 

pri vključevanju digitalne tehnologije v podjetja. 

Na področju digitalnih javnih storitev je država uspešna pri kazalniku odprtih podatkov, ki je v EU 

uvrščen na deseto mesto. Slovensko uporabniki interneta aktivno uporabljajo storitve e-uprave 

(77 %) v primerjavi s povprečno 64 % v EU. 

Podatki DESI 2020 kažejo, da ima Slovenija večji delež ljudi od evropskega povprečja, ki še nikoli niso 

uporabljali interneta. Delež uporabnikov interneta in delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega 

bančništva in spletnega nakupovanja je nižji od evropskega povprečja. Raven osnovnih digitalnih 

znanj in spretnosti ostaja pod povprečjem, saj 45 % prebivalstva, starega od 16 do 74 let, nima 

osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, pri čemer 32 % ljudi, starih 55–64 let, nima digitalnih znanj in 

spretnosti (SORS 20191). 

Umar (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj) ugotavlja, da je epidemija 

COVID-19 leta 2020 močno zaznamovala slovensko gospodarstvo in bistveno vplivala na kakovost 

življenja ljudi, prinesla pa je tudi nekaj novih priložnosti. Hkrati so se med pandemijo okrepili nekateri 

nerešeni razvojni izzivi. Strategija Digitalna Slovenija 20207 navaja, da je eden največjih 

primanjkljajev v Sloveniji področje sposobnosti prebivalstva za vključevanje v informacijsko družbo, ki 

narekuje pripravo in izvajanje številnih ukrepov za izboljšanje razmer na tem področju. Prenovljena 

strategija Digitalna Slovenija 2030 tudi ugotavlja, da lahko le državljani z digitalnimi kompetencami v 

celoti izkoristijo digitalno preobrazbo in se uspešno vključijo v digitalno družbo. Komisija je predlagala 

nov akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki vsebuje ambiciozne ukrepe z dvema strateškima 

prednostnima nalogama: spodbujati razvoj evropskega ekosistema digitalnega izobraževanja in 

krepiti digitalne kompetence ter znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo. 

Da bi omogočili in spodbudili digitalno pismenost v prihodnjem obdobju, smo 8. marca 2022 v 

Sloveniji sprejeli Zakon o digitalni vključenosti. Zakon pomeni celovito ureditev področja spodbujanja 

digitalne vključenosti prebivalstva, ki s sprejetjem postaja strateška prednostna naloga Republike 

Slovenije. Digitalno vključevanje prebivalstva je predpogoj za družbeni razvoj, ki ga omogoča digitalna 

preobrazba gospodarstva, javne uprave ter širšega javnega sektorja in družbe kot celote. Zakon je 

temelj za to, da je spodbujanje digitalne vključenosti vedno obveznost izvršilne veje oblasti. Da bi 

povečali digitalno vključenost prebivalcev Slovenije, zakon določa specifične cilje za digitalno 

vključevanje. Od štirih stebrov digitalne vključenosti – dostopnost in razpoložljivost informacijske in 

komunikacijske infrastrukture in digitalnih storitev, aktivno državljanstvo v informacijski družbi, 

digitalne kompetence in zaupanje – se zakon osredotoča na pridobivanje in krepitev digitalnih 

kompetenc ter poznavanje prednosti digitalnih tehnologij in storitev. Zato se predvideva, da se bodo 

povečali tudi samozavest, kritična, odgovorna in varna uporaba digitalnih tehnologij in storitev. 

Zakon obravnava socialno komponento digitalne preobrazbe, tako da prebivalstvo Republike 

Slovenije deli na devet ciljnih skupin, za katere so predvideni spodbujevalni ukrepi: predšolski otroci, 
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obvezni šolski otroci, dijaki in dijaki, učitelji na vseh ravneh, odrasli, invalidi in upokojenci (člen 9). 

Razčlenitev skupin je potrebna, da se lahko ukrepi prilagodijo posebnim potrebam vsake skupine 

prebivalstva. Z različnimi ukrepi namreč lahko dosežemo različne ravni digitalnih kompetenc. 

 

Digitalni bon 

Zaradi izrednega povečanja potrebe po digitalni vključenosti, ki ga narekujejo zaostrene razmere 

zaradi pandemije COVID-19, se na podlagi tega zakona (27. člen) izda prvi digitalni bon – digitalni 

bon’22. Namenjen je nakupu zakonsko predpisane računalniške opreme v višini 150 EUR, ki jo 

pridobijo srednješolci, študenti posrednješolskih in visokošolskih študijskih programov 1., 2. in 3. 

stopnje ter udeleženci izobraževalnega programa, subvencioniranega iz proračunskih postavk e-

vključenost in digitalna povezljivost državnega proračuna za leto 2022, ki so odrasli, stari 55 let in več, 

ali upokojenci. 

Predlagani ukrep se glasi: „Za spodbujanje vseživljenjskega učenja na področju digitalnih znanj in 

spretnosti se uvaja digitalni bon. V prvi fazi bodo upokojenci upravičeni do digitalnih bonov. 

Upravičenci bodo lahko unovčili digitalni bon od ponudnikov izobraževanja ali tečajev, ki bodo izbrani 

na podlagi javnega razpisa. Pri njihovem izvajanju bo poseben poudarek na uporabi spletnih storitev 

javne uprave. . 

 

Nekateri drugi primeri digitalizacije za potrebe dostopa do učinkovitih storitev 

Digitalno e-zdravje 

Sistem e-zdravja z učinkovito obliko elektronskih rešitev prinaša večjo varnost in kakovost 

zdravstvenih storitev. E-zdravje prinaša zmanjšanje upravnih stroškov in učinkovito upravljanje 

celovitih podatkov in informacij, povezanih z zdravjem in zdravjem. Informatizacija omogoča 

neprekinjeno komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov in elektronske dokumentacije med 

izvajalci zdravstvenega varstva. 

Digitalna e-uprava  

Osnovni namen portala je ponuditi administrativne storitve uporabnikom prek svetovnega spleta in 

tako poleg klasičnih zagotoviti dodatno elektronsko pot za zagotavljanje teh storitev. Da bi zagotovili 

odlično uporabniško izkušnjo, je portal zasnovan v skladu s sodobnimi tehnološkimi in oblikovalskimi 

smernicami in je uporabniško usmerjen. Informacije o storitvah se zbirajo na vsebinskih področjih, ki 

spremljajo vse pomembne dogodke v življenju posameznika od rojstva, od šolanja in zaposlitve do 

upokojitve. Opisi posameznih storitev so zasnovani tako, da uporabnike na razumljiv in pregleden 

način usmerjajo skozi postopke, ki jih izvaja eden ali več organov javne uprave. 

Digitalne pametne skupnosti  

Pametna mesta/skupnosti so bivalna okolja, v katerih so se prebivalci odločili povečati kakovost 

življenja z uporabo sodobnih IKT tehnologij. S tem se bo vzpostavila boljša povezljivost in dosegla 

optimalna uporaba energije, materialov, storitev in finančnih virov. Prihodnje smernice v Sloveniji 

bodo spodbujale razvoj manjših mest, regij, pametnih skupnosti in pametnih vasi. Po mnenju 

Ministrstva za javno upravo (MPA), ki vodi proces digitalizacije v Sloveniji, se slovenske občine 

najpogosteje odločajo za uvajanje pametnih rešitev na področju upravljanja virov in infrastrukture, 

kulture, športa, turizma, skrbi za okolje, mobilnosti, logistike in prometa. 



 

-19- 

Poleg tega so druge institucije skupnosti, kot so knjižnice, muzeji, gledališča, arhivi, kulturni centri, 

vse bolj vključene v digitalizacijo; politične organizacije in stranke; organizacije za podeželski in 

kmetijski sektor prebivalstva; organizacije lokalnih skupnosti; organizacije za prosti čas; strokovne 

organizacije; organizacije za varstvo okolja; organizacije socialnega varstva; organizacije za invalide; 

organizacije za pomoč družinam, staršem, turističnim organizacijam, organizacijam starejših itd. 

Omenimo še nekaj drugih zanimivih pobud. Tak uspešen program digitalnih varnostnih rešitev je 

program Hackathon, ki poteka pod okriljem slovenske policije in Ministrstva za javno upravo, v 

sodelovanju s podjetji Tehnološki park Ljubljana (projekt Odeon, Interreg Mediterranean program), 

ABC Accelerator, Microsoft, IBM Slovenija, GDi, Comtrade in Xlab. 

Zavod IZRIIS je vzpostavil medgeneracijsko digitalno platformo, prvo tovrstno platformo v Sloveniji, ki 

s svojo vsebino prispeva k povečanju digitalne pismenosti starejših, njihovi večji socialni vključenosti 

in zmanjševanju medgeneracijskega digitalnega razkoraka. Platforma omogoča starejšim, da: (1) 

vseživljenjsko učenje za pridobitev funkcionalnih digitalnih znanj in spretnosti; (2) učenje uporabe 

ključnih e-storitev za starejše; (3) dostop do aktivnih in zdravih vsebin in programov staranja; (4) 

sodelovanje in učenje na medgeneracijskih virtualnih srečanjih. 

Magda – mobilna aplikacija za starejše  
Magda je prva mobilna aplikacija za starejše, kjer se na enem mestu zbirajo vse pomembne vsebine 

in informacije za starejše. 

Osredotočamo se na področja, ki pomembno vplivajo na kakovost, dejavnost in družbeno raznolikost 

življenja starejših. Aplikacija nudi pomoč pri uporabi novih tehnologij, ki posledično prinašajo 

neodvisnost starejših, boljše informacije, dostop do različnih vsebin in večjo vključenost v družbo. 

ČVEKIFON – edinstveno telefonsko omrežje za starejše 
ČvekiFON je skupni projekt simbioze in humanitarne pomoči v sodelovanju z glavnim 

telekomunikacijskim partnerjem A1, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti priznalo kot projekt nacionalnega pomena in ga v celoti podprlo. ZAKAJ? 

Pandemija COVID-19 v Sloveniji je sprožila pobudo za ČvekiFON ne dolgo po tem, ko so priporočili 

izogibanje nepotrebnim stikom na nacionalni ravni, vendar vemo, kako pomembni so socialni stiki za 

starejše, zato smo jim želeli vrniti tisto, kar jim najbolj pomeni. 

ČvekiFON je nastal z namenom dolgoročnega socialnega mreženja, zmanjševanja osamljenosti in 

povezovanja. 

Računalniška digitalna pismenost – ljudske univerze v Sloveniji  
Cilj tega programa (50 ur) je razvoj splošnih računalniških veščin in digitalne pismenosti za življenje 

prijazno in boljšo komunikacijo v družbi, s poudarkom na pridobivanju osnovnega znanja 

računalništva in digitalne tehnologije. V tem obdobju se udeleženci seznanijo z naslednjimi vprašanji: 

1) osnovna računalniška znanja, 

2) internet, e-pošta, 

3) e-uprava, e-bančništvo, 

4) Bankomat, parkirni števci, 

5) Mobilni telefon, 

6) podobne digitalne naprave. 
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Dodana vrednost tovrstnega izobraževanja je dodana tudi z dostopnostjo, saj je v Sloveniji za tretjo 

starost 56 univerz (skoraj v vsaki občini), mreža ljudskih univerz pa ima tudi do 29 polnopravnih 

članov. V obeh okoljih posvečajo veliko pozornost izobraževanju starejšega prebivalstva s posebnim 

poudarkom na računalniški pismenosti in krepitvi digitalnih spretnosti starejših. 

Projekt BRIDGE – Ljudska univerza Velenje 
Cilj tega projekta (90 ur) je pomagati starejšim pri uporabi IKT in pridobivanju spretnosti digitalne 

pismenosti v vsakdanjem življenju ter izkoristiti priložnosti informacijske družbe. 

Medgeneracijsko spremljevalstvo po računalniškem študiju  
Avtor: Maja Rant, Inštitut Antona Trstenjaka  

Program starejšim ponuja priložnost, da uživajo v dobri družbi z mladimi študenti, ki so pripravljeni 

biti v vlogi učiteljev za starejše, da se naučijo osnov računalništva ali nadgradijo svoje računalniške 

spretnosti. Študenti kot učitelji in starejši v vlogi študentov se udeležijo brezplačnega tečaja, ki traja 

eno šolsko leto.  

Empatične tehnologije, nova prihodnost  
Veliko govori o tako imenovanih empatskih tehnologijah, ki uporabljajo umetno inteligenco (AI), ki 

bodo nedvomno zapolnile vrzeli v družbeni izolaciji v prihodnosti, zlasti v širšem družbenem 

vključevanju in krepitvi vloge starejših.  Seveda so prototipi takšnih izdelkov v začetnih fazah razvoja 

tudi v Sloveniji (Institut Josef Stefan).  

 

Strani, ki se povezujejo na:  

1. Findaisen, D. (2017). Aricle e-Seniors: Digitalna izključenost je element sodobne socialne 

izključenosti v naši mrežni družbi.  

2. Digitalno vključen. Vse je v redu. Pridobljeno iz: https://izriis.org/2022/01/13/digitalno-

vkljuceni/ (marec, 2022) 

3. Republika Slovenija. Podlage Zakonu o spodbujanju digitalne vključitve. Pridobljeno iz: 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf (april, 2022)  

4. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2022-01-0653/zakon-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti-zsdv 

5. Strateški dokumenti Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo:  https://www.gov.si/drzavni-

organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/ 
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Rezultati projektnih sestankov 
 

V času trajanja projekta smo organizirali štiri nadnacionalne projektne sestanke, poleg tega pa tudi 

srečanja z izobraževalnimi organizacijami starejših, strokovnjaki, negovalci in prostovoljci, ki delajo s 

starejšimi državljani. 

V nadaljevanju so navedeni glavni zaključki teh razprav o digitalnem izobraževanju starejših. 

 

Glavne ovire starejših pri uporabi IKT   

Številne študije kažejo, da medtem ko vse več starejših uporablja internet v zadnjih letih, je digitalni 

razkorak med mlajšimi in starejšimi še vedno velik. Medtem ko je v fazi ob upokojitvi delež ljudi z 

dostopom do interneta zdaj precej visok in znaša več kot 80 odstotkov, so ljudje sredi 70-ih in 

starejših manj verjetno, da bodo imeli dostop do interneta. Hkrati pa je postalo očitno, da obstajajo 

jasne razlike v skupini starejših. Starejši z nizko in srednjo stopnjo izobrazbe uporabljajo digitalno 

tehnologijo bistveno manj pogosto ali manj kompetentno kot starejši z visoko stopnjo izobrazbe. 

Poleg stopnje izobrazbe imajo (prejšnje) strokovne in tehnološke biografije vlogo tudi pri 

kompetentni uporabi digitalnih tehnologij. Predvsem starejši, ki imajo formalno visoko stopnjo 

izobrazbe, so v svojem poklicnem življenju prišli v stik z digitalnimi tehnologijami. 

Obstajajo tudi jasne razlike med spoloma: medtem ko vse več starejših žensk uporablja internet, 

ženske predstavljajo nekaj manj kot 40 odstotkov tistih, starejših od 80 let, ki uporabljajo internet, 

medtem ko na splošno predstavljajo dve tretjini starejšega prebivalstva v tej starostni skupini. Poleg 

tradicionalnih vzornic k tej razliki med moškimi in ženskami prispevajo tudi strokovne biografije 

žensk: Starejše ženske niso bile zaposlene v celoti ali pogosto v manjšem obsegu in v manj tehničnih 

poklicih kot moški. Običajno so prejeli nižjo plačo in imajo tudi manj finančnih sredstev v starosti kot 

moški iste starosti. 

Vse prepogosto so starejši stereotipi kot skeptiki, ki so sovražni do novih tehnologij. Toda starejši so 

prav tako sposobni kot mlajši ljudje pridobivati potrebne spretnosti. Različne ponudbe pomagajo pri 

njihovi podpori na poti v digitalni svet. 

Med iskanjem najboljših praks v državah partnerstva so se projektni partnerji sestali z izobraževalnimi 

organizacijami starejših, strokovnjaki, negovalci in prostovoljci, ki so sodelovali s starejšimi državljani. 

Razprave so obravnavale glavne ovire za starejše državljane, vpliv pandemije COVID-19 na uporabo 

IKT in spodbujanje digitalnega izobraževanja starejših. V nadaljevanju predstavljamo ustrezne 

rezultate v vsaki državi partnerstva: 

 

Spodbujanje digitalnega izobraževanja starejših v Avstriji 

Zvezno ministrstvo za digitalizacijo in gospodarsko lokacijo (BMDW) skupaj z Avstrijsko radiodifuzno 

korporacijo (ORF) prispeva k razvoju digitalnih znanj in spretnosti med starejšimi državljani in 

digitalnimi začetniki. Pomembno je, da vse ljudi vzamete s seboj v digitalizacijo – od najmlajše do 

starejše generacije. Pametni telefoni, internet ali celo uradni kanali naredijo naše življenje bolj 

digitalno. Mobilnost torej ni več le vprašanje fizične pripravljenosti. Da bi starejši lahko ostali v 

digitalni dobi, potrebujejo digitalna znanja in spretnosti. Ministrstvo za digitalizacijo je skupaj z ORF in 
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svetom starejših, da bi spremljali najboljše starostnike na njihovi digitalni poti, in je kot pomoč za 

učenje, ki je zdaj na voljo na www.digitalelebenswelten.at. 

Avstrijska radiotelevizija (ORF) se je na to temo osredotočila tudi v svoji zgodnji večerni reviji „Studio 

2“ s stolpcem „Digital Austria“, da bi starejšo generacijo seznanila z možnostmi digitalnega sveta. Kot 

izdajatelj televizijskega programa želi ORF prispevati k temu, da bi čim več ljudi digitalno ustrezalo. 

Zlasti v času pandemije je pomembno, da digitalni začetniki dobijo pomoč, da ostanejo v stiku s 

svojimi družinami in prijatelji, vsaj praktično. Zato je ORF oblikoval in predvajal številne prispevke, ki 

krepijo digitalne spretnosti. Kriza zaradi koronavirusa je močno povečala interakcijo z našim 

občinstvom, zato se lahko ORF še bolje odzove na težave, ki jih imajo številni ljudje z digitalnimi 

tehnologijami. 

Za vse, ki delajo na področju digitalnega izobraževanja s starejšimi, platforma digitalesenioren.at (na 

voljo tudi pri digitaleseniorInnen.at) ponuja informacije. Med drugim so na voljo študije in učna 

gradiva na temo „seniorji in digitalni mediji“ ter primeri dobre prakse. Storitveno točko 

digitaleSeniorInnen upravlja neprofitno združenje ÖIAT (Avstrijski inštitut za uporabne 

telekomunikacije). Gradivo je namenjeno podpori izobraževalcem odraslih pri spodbujanju digitalne 

udeležbe starejših. 

 

Spodbujanje digitalnega izobraževanja starejših na Poljskem 

Učinkovito uporabo digitalnih kompetenc bi bilo treba okrepiti z odnosom posameznikov, ki bi jih 

morali usklajevati s pozitivnim odnosom do tehnologije in pripravljenostjo na nenehno razvijanje 

digitalnih kompetenc. Poznavanje koristi in tveganj uporabe digitalnih tehnologij je osnova za 

oblikovanje informirane digitalne družbe.  

Prizadevanja za izboljšanje digitalnih spretnosti poljske družbe si prizadevajo številni subjekti, 

vključno s kanclerstvom predsednika vlade, ministrstev, občin in nevladnih organizacij. 

Obstaja več predlogov za preprečevanje digitalne marginalizacije starejših na Poljskem.  

Vladni programi za podporo razvoju digitalnih znanj in spretnosti starejših: 

• Integrirani program informiranja držav (področje: razvoj digitalnih kompetenc državljanov, 

zaposlenih v upravi ter strokovnjakov za informacijske in komunikacijske tehnologije) 

• Program za razvoj digitalnih spretnosti do leta 2030 (področje: zagotavljanje priložnosti za 

vse, da razvijejo digitalne kompetence). Predvideva se, da bi zaradi dejavnosti programa 

razvoj digitalnih kompetenc „od predšolskih otrok do starejših“ lahko prispeval k oblikovanju 

vključujoče, odprte in sodobne družbe, kar bo v individualni razsežnosti pomenilo boljšo 

kakovost življenja. 

• Večletni program za starejše „Active+“ za obdobje 2021–2025 (področje: digitalno 

vključevanje, vključno z dejavnostmi, namenjenimi povečanju znanja in spretnosti uporabe 

sodobnih tehnologij in uporabe novih medijev s strani starejših, ter razširjanju in izvajanju 

tehnoloških rešitev, ki spodbujajo socialno vključenost in varno delovanje starejših). 

 

Poleg tega ministrstvo za digitalizacijo izvaja projekt „e-Senior can“ („e-Senior potrafi“), katerega 

namen je spodbujati uporabo tehnologije v vsakdanjem življenju oseb vseh starosti. Na primer, na 

www.gov.pl v zavihku „Digitizacija“ lahko starejši najdejo nekaj preprostih nasvetov, povezanih z 

uporabo interneta. Obstaja nekaj nasvetov o varnosti interneta, o katerih se lahko naučijo in se dobro 

spominjajo.  
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Dejavnosti za izboljšanje digitalnih kompetenc na Poljskem se že izvajajo s sredstvi operativnega 

programa „Digitalna Poljska 2014–2020“, regionalnih operativnih programov za obdobje 2014–2020 

in operativnega programa Razvoj znanja. 

Številne občine so v svoje strategije vključile razvoj digitalnih znanj in spretnosti ter si v zvezi s tem 

prizadevale opredeliti potrebe svojih prebivalcev. Občine so začele izvajati dejavnosti informiranja in 

promocije, kot so poudarjanje prednosti reševanja vprašanj strank prek interneta. 

Obstaja več organizacij, pobud, ki so vključene v proces digitalnega vključevanja starejših oseb.  

Eden od njih so višji sveti, ki so bolj ali manj formalne skupine starejših, ki se želijo srečevati in 

govoriti o težavah, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v svojih domovih, mestih in občinah. Takšni 

višji sveti sodelujejo z lokalnimi vladnimi ustanovami, vključno z maršalskimi uradi in občinami s 

pooblaščenci za starejše, ki jim pomagajo najti institucijo ali organizacijo, ki izvaja dejavnosti na 

področju digitalnega izobraževanja. Višji sveti sodelujejo tudi z neprofitnimi organizacijami in 

univerzami tretjega veka, ki izvajajo tovrstno usposabljanje.  

Vredno je omeniti tako imenovane Digitalni poljski svetilniki („Latarnicy“). So usposobljeni 

prostovoljci, ki izvajajo aktivnosti za digitalno izobraževanje ljudi 50+ v svojih lokalnih skupnostih. 

Njihova vloga je spodbujati ljudi k uporabi digitalnih tehnologij in poučevati, kako jih uporabljati. 

Torej Lighthouse Keeper je oseba, ki uči ljudi 50+ za uporabo mobilnega telefona, računalnika ali 

tabličnega računalnika, jim pomaga začeti uporabljati internet in njegova orodja, kot so e-pošta ali 

iskalniki. Izobraževalne dejavnosti varuhov svetilnikov se odlikujejo po svojem neformalnem značaju 

in osredotočenosti na individualne potrebe pripravnikov. Poleg tega varuhi svetilnikov uporabljajo 

lokalne javne internetne dostopovne točke, kot so knjižnice, prostovoljne gasilske postaje, telecentri. 

Za ljudi, starejše od 50 let, je učenje v takih pogojih lažje kot med formalnim tečajem, ki ga vodijo 

strokovnjaki za informacijsko tehnologijo. Še posebej, da je pogosto stik ena-na-ena, ne vzgojitelj – 

skupina ena. Svetilniki delujejo od leta 2012 v okviru pobude Digitalna Poljska enakih možnosti, ki jo 

izvajata Združenje mest na internetu in Ministrstvo za upravo in digitalizacijo. V zadnjih letih je to 

največja pobuda v Evropi, ki se izvaja na področju digitalnega izobraževanja odraslih.  

Različni subjekti, vključno z vladnimi, organizirajo izobraževalne kampanje za pomoč starejšim pri 

uporabi sodobnih tehnologij in interneta. Ena od njih je izobraževalna kampanja, imenovana „višji – 

srečamo se na spletu“ (Seniorze – Spotkajmy się w sieci). Cilj te kampanje je povečati znanje starejših 

državljanov o spletni varnosti in spodbujati odnos do podpore našim staršem in starim staršem pri 

navigaciji v digitalnem svetu. Drugi primer je izobraževalna kampanja Play – telekomunikacijsko 

podjetje. Med zaporo, kot del #stayathome akcije (#zostańwdomu) Predvajaj je ustvaril priročnik za 

starejše kot niz 10 epizod, ki so na voljo na njihovi spletni strani in kanalu YouTube, ki pojasnjujejo 

najpomembnejše in uporabne pametne telefone in internet z uporabo načinov na zelo preprost 

način. 
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Spodbujanje digitalnega izobraževanja starejših na Slovaškem 

Vprašanje pridobivanja digitalnih znanj in spretnosti starejših se osredotoča na Ministrstvo za 

naložbe, regionalni razvoj in informatizacijo (MIRRI) Slovaške republike, ki je začelo projekt za 

podporo digitalnim spretnostim starejših. Pilotna faza za prvih 1000 udeležencev se je začela junija 

2022. Usposabljanja v pilotni fazi potekajo na približno 60 mestih usposabljanja v regionalnih in 

okrožnih mestih po vsej državi. Vključene so osnovne in srednje šole, knjižnice, občinski in mestni 

organi, dnevni centri in centri za prosti čas, ki so zagotovili svoje prostore za usposabljanje. 

Ministrstvo za informatizacijo je sklenilo pogodbo s 64 trenerji, ki bodo usposabljali starejše v 

majhnih skupinah. 

Faza izvajanja se bo začela jeseni 2022, ki bo odprta za vse starejše z različnimi ravnmi digitalnih znanj 

in spretnosti, ne glede na to, ali so člani Enote upokojencev na Slovaškem ali drugih združenj. 

Usposobilo bo 172 800 starejših. Digitalna znanja in spretnosti so bistvenega pomena tudi za varnost 

v spletnem prostoru. Vedno več je primerov, ko so starejši izgubili svoje življenjske prihranke za 

prevarante socialnih omrežij. Goljufi pogosto ciljajo na starejše, ker vedo, da so ranljivi in lahki plen. 

Digitalna znanja in spretnosti jim omogočajo, da bolje sodelujejo z družbo, komunicirajo z najdražjimi 

in družino ter uporabljajo storitve, od katerih so mnoge že na voljo samo na spletu. 

Usposabljanje bo sestavljeno iz štirih delov: 

• ravnanje z osnovnimi digitalnimi napravami (pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in 

spretnosti o tem, kako uporabljati digitalne tehnologije pri delu s podatki, informacijami in 

digitalnimi vsebinami) 

• pridobivanje informacij (boljša orientacija v svetu interneta) 

• komuniciranje na spletu (učenje o različnih načinih komuniciranja prek interneta v pisni in 

video obliki) 

• informacijska varnost (vse o pasti dela z digitalnimi tehnologijami) 

 

Ob koncu usposabljanja bodo diplomanti prejeli tablični računalnik z dodatki, s katerimi so delali med 

usposabljanjem, in podatkovni paket, ki bo zagotovil varno internetno povezavo. 

Znanje, ki ga bodo starejši pridobili: 

• Ravnanje z osnovnimi digitalnimi napravami (pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in 

spretnosti o tem, kako uporabljati digitalne tehnologije za delo s podatki, informacijami in 

digitalnimi vsebinami) 

• pridobivanje informacij (boljša orientacija v svetu interneta) 

• komuniciranje na spletu (učenje o različnih načinih komuniciranja prek interneta v pisni in 

video obliki) 

• informacijska varnost (vse o pasti dela z digitalnimi tehnologijami) 

• Mirri se želi na ta način boriti tudi proti „digitalni revščini“. 

 

Več informacij o slovenskem projektu je na voljo tukaj: 

 https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-odstartovali-sme-pilotny-

projekt-ktory-zlepsi-digitalne-zrucnosti-a-bezpecnost-v-online-priestore-pre-seniorov/  
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Spodbujanje digitalnega izobraževanja starejših v Sloveniji 

Koncept projekta Digital Ageing je bil zainteresiranim strokovnjakom in javnosti predstavljen v več 

dejavnostih. Prve komunikacijske dejavnosti o projektu so potekale prek elektronskih obvestil 

socialnim partnerjem, ki jih ima Inštitut v svoji mreži in ki se v svojih dejavnostih ukvarjajo s starejšo 

populacijo. V januarju 2020 smo tudi osebno obiskali nekatere institucije: Univerzo za tretje 

življenjsko obdobje na lokalni ravni, Nacionalno zvezo društev upokojencev kot regijsko mrežo, Urad 

za družbene dejavnosti občin Velenje, Šoštanj in Mozirje na regionalni ravni, Zavod za izobraževanje 

odraslih, Regijski šolski center za izobraževanje odraslih in starejših ter obiskali kadrovsko službo 

podjetja Gorenje in Premogovnik Velenje, ki združuje tudi pobude upokojenih delavcev podjetja in 

jim skozi celo leto ponuja različne računalniške tečaje. 

Zaradi pandemije, ki se je začela marca 2020, je bila komunikacija nekaj časa otežena, vendar smo v 

tem času poslali naš prvi bilten, ki smo ga naslovili tudi na veliko število oblikovalcev politik, 

ministrstev, še posebej na Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je bilo v Republiki Sloveniji 

ustanovljeno poleti 2020 in katerega osnovne naloge so usmerjene v digitalizacijo Slovenije. V ta 

namen so starejši prejeli tudi tako imenovane digitalne bone, ki so namenjeni izobraževanju in 

nakupu tehnične računalniške opreme. O poteku našega projekta so med drugim poročali različni 

ponudniki digitalnega izobraževanja za starejše, kot so Simbiozo, Smart Naris, Centerkontura itd. 

Večina predstavitev projekta je potekala leta 2022, ko so bili ukrepi za nadzor bolezni končno 

sproščeni. V tem obdobju smo projekt predstavili na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine 

Velenje in v Pokrajinski knjižnici, ki so se ga dobro udeležili tako ciljna skupina starejših kot tudi 

izobraževalci digitalnega izobraževanja za starejše. 

Projekt je bil predstavljen tudi Mladinski mreži, ki deluje v Regijskem mladinskem centru Velenje 

(projekt Mladi za starejše), in Mladinskemu društvu, ki se prav tako ukvarja z računalniškim in 

digitalnim opismenjevanjem starejših. 

Da bi čim bolj seznanili z rezultati in namenom projekta, smo obiskali tudi regijski center za 

spodbujanje izobraževanja starejših in domove za starejše, kot je center Zimzelen Topolšica. 

Drugo področje dejavnosti je bilo povezano s ponudniki izobraževanja, ki si prav tako prizadevajo za 

čim večje vključevanje starejših v družbo na področju digitalizacije. Zato smo projekt predstavili 

vodjem kadrovskih oddelkov na enem od njihovih rednih mesečnih sestankov. 
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Primeri najboljše prakse 
 

V tem razdelku lahko najdete primere projektov, programov, pobud, gradiva za usposabljanje itd., za 

katere menimo, da so primeri najboljše prakse na področju digitalnih kompetenc starejših. 
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 Latarnicy2020.pl 

(Varuhi svetilnikov 2020) 
Vir:  

 https://latarnicy2020.pl/ 

Razpoložljivi jeziki: Poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekt „Latarnicy2020.pl“ je ena največjih pobud za digitalno izobraževanje odraslih v državi. 

Vsebinski temelji dejavnosti so bili razviti v okviru projekta „Lighthouse of Digital Poland“, ki ga je v letih 2011–

2015 izvajalo združenje Mesta na internetu (Združenje Miasta w Internecie) skupaj z Ministrstvom za upravo in 

digitalizacijo pod sloganom: Digitalna Poljska enakih možnosti. 

Projekt je bil izveden na Poljskem v 12 voivodeships. 

Glavni cilj projekta je pridobiti in povečati raven digitalnih kompetenc za skoraj 30 tisoč udeležencev projekta 

– prebivalcev voivodeship, kjer se izvajajo projektne aktivnosti, ter povečati uporabo informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij. 

Splošni cilj bo dosežen z izvajanjem številnih podrobnih dejavnosti, tj.: 

• zaposlovanje in usposabljanje skupine 250 profesionalnih digitalnih pedagogov (t. i. Lighthouse 

Keepers of Digital Poland), ki bodo udeležencem projektov zagotavljali podporo pri usposabljanju, 

• izvajanje „svetilne metode“ – modela izobraževanja odraslih, razvitega v okviru projekta Digitalna 

Poljska enakih možnosti, 

• povečanje ravni digitalnih kompetenc pomembnih strokovnih in družbenih skupin – uradnikov, 

učiteljev, zaposlenih v lokalnih vladnih institucijah, svetnikov in vaških voditeljev, ki bodo odrasle 

prebivalce motivirali za uporabo internetnih virov, 

• zmanjšanje obsega socialne in digitalne izključenosti invalidov. 

Projekt bo pomembno vplival na izboljšanje delovanja lokalnih upravnih enot s povečanjem delovne 

učinkovitosti (izboljšanje kompetenc zaposlenih) in povečanjem zmožnosti za ustvarjanje in razvoj javnih e-

storitev ter vključevanje invalidov z osebami brez njih, in sicer z ustvarjanjem priložnosti za širše družbene 

interakcije z uporabo interneta. Predvideva se, da se bo zaradi izvajanja projekta izboljšalo delovanje lokalnih 

vladnih enot in povečala uporaba javnih e-storitev. 

Spletna stran pobude https://latarnicy2020.pl/ vsebuje izobraževalno gradivo (poročila, brošure, gradivo za 

delavnice in učne načrte) in filme, ki so bili razviti v okviru projekta Digitalna Poljska enakih možnosti. Lahko so 

koristni pri delu svetilnika kot didaktična pomoč ali navdih pri razvoju scenarijev za razrede s starejšimi. 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, Operativni program Digitalna Poljska za obdobje 2014–

2020. 

Datum dostopa:  12.03.2021 

  

https://latarnicy2020.pl/
https://latarnicy2020.pl/
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E-Senior/Digital Greater Poland/Silesian Academy of Senior/MEW@ 

Vir:  

https://cyfrowy-senior.com/   

https://www.cyfrowa-

wlkp.com/cel-projektu/  

http://cyfrowy-slask.com/  

https://cyfrowa-mewa.com/ 

Razpoložljivi jeziki: Poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Cilj projektov E-Senior/Digital Greater Poland (Cyfrowa Wielkopolska)/Silesian Academy of Senior (Śląska 

Akademia Senior@)/MEW@ je aktivirati osebe, starejše od 65 let, na področju digitalnih kompetenc z 

usposabljanjem in animacijskimi aktivnostmi. 

Rezultati projektov so vključevanje starejših v izgradnjo informacijske družbe na Poljskem, razvoj funkcionalnih 

digitalnih kompetenc in sposobnosti uporabe IT v vsakdanjem življenju. 

Usposabljanja, ki se izvajajo v okviru projektov, omogočajo vsakemu udeležencu projekta pridobiti zelo 

praktične spretnosti: 

• uporaba interneta, računalnika, telefona, tabličnega računalnika in drugih naprav IT; 

• oblikovanje kompetenc, ki so koristne v vsakdanjem življenju starejših (spletna komunikacija, e-

storitve, vključno s spletnim nakupovanjem in bančništvom, zdravstvenimi storitvami, e-upravo in še 

več). 

Projekt vključuje različne aktivnosti s starejšimi, med njimi je mogoče razlikovati med naslednjimi: 

1. Usposabljanje za digitalne kompetence: 

a) osnovna raven – prilagojena potrebam in zmožnostim starejših (predmet, čas in vzdušje razredov), se 

izvaja v dveh različicah: 

• standardno usposabljanje – 60 ur pouka za osebe z minimalnimi izkušnjami pri uporabi računalnika in 

interneta; 

• podaljšano usposabljanje – 90 ur pouka za osebe, ki nimajo izkušenj s spletno komunikacijo in delom 

z računalnikom ter zaradi svojega zdravstvenega stanja ali invalidnosti potrebujejo daljšo podporo. 

a) napredna raven – 30 ur dodatnega tematskega usposabljanja za osebe, ki bodo želele poglobiti 

osnovne digitalne kompetence (npr. na področju digitalne fotografije, blogosfere, spletnih financ itd.) 

2. Animacijski projekti – skupinske aktivnosti za aktiviranje starejših v lokalni skupnosti z uporabo 

funkcionalnih digitalnih kompetenc in orodij IT (npr. ustvarjanje spletnih diskusij in skupin hobi, knjižni 

klubi, film, umetnost, fotografija ali turizem, lokalni klubi ljubitelje kulture in zgodovine, ustvarjanje 

spletnih strani/blogov navdušencev itd.) 

Projekti, ki se izvajajo v partnerstvu, in nosilec projekta je Fundacija za socialno udeležbo. 

Projekti, ki jih sofinancira Evropska Unija v okviru operativnega programa Digitalna Poljska za obdobje 2014–

2020. 

Datum dostopa: 29.03.2022 

https://cyfrowy-senior.com/
https://www.cyfrowa-wlkp.com/cel-projektu/
https://www.cyfrowa-wlkp.com/cel-projektu/
http://cyfrowy-slask.com/
https://cyfrowa-mewa.com/
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Projekt “Seniorzy w akcji” 

(Projekt z naslovom „Seniorji v akciji“) 
Vir:  

 https://aktywni21.org.pl/ 

Razpoložljivi jeziki: poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Cilji projekta „Seniorji v akcji” v okviru programa Erasmus+ so: 

• vključevanje študentov Jeleniogórske akademije tretjega veka v aktivno vseživljenjsko učenje. 

• krepitev ključnih kompetenc študentov Jeleniogórske akademije za tretje obdobje (digitalne, socialne 

in učne kompetence). 

V okviru projektnih aktivnosti bosta organizirani dve skupinski mobilnosti na področju izobraževanja odraslih, v 

okviru katerih bodo starejši, ki bodo sodelovali s Fundacijo „Active XXI“, imeli en teden pouka na univerzah 

tretje starosti v Milazzu (Sicilija) in Cuenceu (Španija). 

Sodelovanje v aktivnostih mobilnosti bo spodbudilo starejše v njihovih aktivnostih in jih spodbudilo k večji 

aktivnosti. Doseženi rezultati jih bodo motivirali za nadaljnje delo. Prav tako bodo navdih za druge odrasle, ki 

bodo študirali na Akademiji za tretje obdobje. Priprava na odhod: iskanje informacij, priprava predstavitev, 

načrtovanje skupnih izobraževalnih dejavnosti s partnerji iz Italije in Španije ter udeležba v mobilnosti bodo 

okrepili njihove ključne kompetence, kot so digitalne, jezikovne, učne in socialne spretnosti (empatija, 

komunikacija, strpnost). 

Projekt izvaja fundacija „Active XXI“. 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 29.03.2022 
 

  

https://aktywni21.org.pl/
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Adult Inclusive Design AID 

(Inkluzivni dizajn za odrasle) 
Vir:  

https://aktywni21.org.pl/pl/aid/   

Razpoložljivi jeziki: poljsko, 

angleško 

Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Cilj projekta v okviru programa Erasmus+ z naslovom Inkluzivni dizajn za 

odrasle (Adult Inclusive Design AID) je razviti orodja, ki bodo organizacijam 

omogočila, da aktivno starejše poučujejo, kako prostovoljno pomagati drugim 

starejšim. Ugotovljeno je bilo, da so starejši razdeljeni v dve skupini – tisti, ki 

imajo visok energetski potencial in bi radi delili svoje znanje in izkušnje, ter tisti, 

ki se počutijo izgubljene v različnih življenjskih situacijah in čakajo na pomoč. 

Pogosto tisti, ki potrebujejo pomoč, ne sledijo razvoju sveta in težko najdejo 

skupni jezik z mlajšimi, zato se projekt osredotoča na odnose med starejšimi, ki 

se zagotovo zelo dobro razumejo in lahko hitro najdejo skupni jezik. Vendar 

včasih zgolj pripravljenost za pomoč ni dovolj za učinkovito podporo drugi osebi, 

zato bodo morali prostovoljci tudi sami razširiti svoje znanje in razviti določene spretnosti.  

Projekt AID bo institucijam, ki delajo s starejšimi, zagotovil orodja za učinkovito podporo starejšim 

prostovoljcem pri širjenju njihovih kompetenc. Med projektom so vzgojitelji in mentorji štirih institucij 

pripravili vodnik za vodje usposabljanja, ki je vseboval ne le informacije o potrebni vsebini, ki bi jo moral 

poznati starejši prostovoljec, temveč tudi scenarije delavnic, ki oblikujejo spretnosti prostovoljcev, potrebne za 

njihovo učinkovito delo. Starejši v štirih državah so ocenili učinkovitost dela – s sodelovanjem na delavnicah, ki 

so potekale v skladu z razvitimi scenariji, in preizkusili pridobljena znanja in spretnosti v praksi kot višji 

mentorji za druge starejše, izseljence ali invalidne osebe. 

Rezultati projekta: 

• metodološki priročnik „Volunteering kot vir boljše kakovosti življenja starejših“ na voljo v obliki e-

knjige 

• aplikacijska in druga orodja IT, ki podpirajo ljudi, ki želijo postati prostovoljec ali usposobiti take 

osebe. 

Izvajalci projekta: Fundacija „active XXI“, Univerza Castilla-La Mancha (Španija), SYNTHESIS Center za raziskave 

in izobraževanje Ltd (Ciper) in Univerza LUMSA (Italija). 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 29.03.2022 

  

https://aktywni21.org.pl/pl/aid/
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Educational Senior Network EduSenNet 

(Izobraževalna mreža starejših) 
Vir:  

https://edusennet.efos-

europa.eu/ 

Razpoložljivi jeziki: Nizozemščo, 

angleško, nemško 

Država porekla: Češka, 

Nizozemska, Nemčija, Slovaška, 

Švedska, Španija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

„EduSenNet“ je projekt programa Erasmus+, ki se je osredotočal na učne 

možnosti starejših, starejših od 50 let, na izbrane UTA in države z 

namenom izvajanja pedagoških raziskav z rezultati formalnega, 

neformalnega in priložnostnega učenja starejših. Partnerji so se 

osredotočili na učne možnosti UTA, jih ocenili in opisali povezave s 

formalnim izobraževanjem na univerzah.  

Glavni cilji projekta so podprli izpolnjevanje učnih potreb in njihov razvoj 

v lastnem okolju. Projektna tema je pokazala, da je učenje starejših zelo 

pomembno ne le za posameznike, ampak za celotno družbo po vsej Evropi. 

Glavni rezultati:  

• Pregledna tabela, v kateri so predstavljene učne možnosti, ki so bile razkrite v študiji 

• Raziskave o učnih pogojih, metodah in učnih potrebah, primerjava rezultatov o motivaciji in ovirah 

starejših udeležencev v programih izobraževanja odraslih 

• Inovativnost učnih načrtov v okviru študijskih programov 

• Priporočila za nadaljnji razvoj neformalnega in priložnostnega učenja s spodbujanjem interesov novih 

učencev. 

Rezultati projekta so povzeti in dokumentirani v projektni knjižici „Izobraževanje starejših v Evropi“ in brošuri 

„Educational Senior Network“ ter na spletni strani projekta. 

Projektno partnerstvo je sestavljalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav (Češke, Nizozemske, Nemčije, Slovaške, 

Švedske in Španije). 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 28.04.2021 
 

  

https://edusennet.efos-europa.eu/
https://edusennet.efos-europa.eu/
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Cyfrowy Senior - (Digitalni starejši) 

Vir:  

https://seniorcyfrowy.pl/ 

Razpoložljivi jeziki: poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Glavni cilj projekta je aktivirati osebe različnih starosti, predvsem osebe 

65+ na področju digitalnih kompetenc, z usposabljanjem in animacijskimi 

aktivnostmi v Podlaskie Voivodeship. Rezultat izvajanja projekta bo 

vključevanje starejših v izgradnjo informacijske družbe, razvoj digitalnih 

kompetenc, pridobivanje spretnosti za uporabo e-storitev, oblikovanje 

trajnih mehanizmov za povečanje digitalnih kompetenc na lokalni ravni.  

Udeleženci projekta bodo podprti v obliki razvojnih aktivnosti, tj. usposabljanja (15 srečanj po 4 ure na 

skupino, skupaj 60 ur) o pridobivanju, utrjevanju in izboljševanju digitalnih kompetenc. 

Vse bo potekalo po projektni metodi, ki temelji na aktivnosti starejših kot udeležencev, z uporabo na novo 

pridobljenega znanja v praksi ter izmenjavo znanja in izkušenj z drugimi. 

Program usposabljanja vključuje e-poštne storitve, veščine brskanja po internetu, uporabo Facebooka, 

YouTuba in razvoj e-storitev, zlasti javne uprave in bank. 

Teme usposabljanja: 

• Osnovne računalniške funkcije, slike, komunikatorji. 

• Pregledovanje in analiziranje informacij. 

• Varnostna orodja, elektronsko bančništvo. 

• Komunikacija z digitalnimi orodji in aplikacijami – klepet in Skype. 

• Komunikacija po elektronski pošti. 

• Spletna državljanska dejavnost: e-kultura in e-izobraževanje. 

• e-uradna državljanska dejavnost. 

• Vzpostavitev e-poštnega računa in uporaba storitev. 

• Varstvo osebnih podatkov. Ogled, iskanje in filtriranje informacij. 

• Duhovne potrebe in skrb za zdravje. 

• Socialni odnosi in razvijanje hobijev. 

• Lokalne novice, načrtovanje potovanja. 

• Z uporabo zmogljivosti YouTuba. 

• Ustvarjanje profila na Facebooku. 

• Obdelava slike in zvoka. 

in animacije na področju samopredstavitve multimedijske predstavitve na izbrano temo. 

Projekt „Digitalni starejši“ izvaja Academic Club of European Integration EUROPARTNER v partnerstvu s 

Svetom Łomża zveze znanstvenih in tehničnih združenj NE v Łomżi. 

Projekt se izvaja v okviru operativnega programa Digitalna Poljska, ki ga sofinancira Evropski sklad za 

regionalni razvoj. 

Datum dostopa: 29.03.2022 

https://seniorcyfrowy.pl/
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Cyfroklub Seniora  

(Višji digitalni klub) 
Vir:  

https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-

i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-

seniorow 

Razpoložljivi jeziki: poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Kot del aktivnosti Centra za izobraževanje in ustvarjanje 

FACTORY OF THE FUTURE v Tarnówu je bil odprt uspešen 

Digitalni klub starejših – kraj, kjer lahko preživite čas 

učenja novih – zelo koristnih v vsakdanjih spretnostih, pa tudi izpolnjevanje vaših hobijev in individualnih 

potreb, zahvaljujoč doseganju internetnih virov. FACTORY OF THE FUTURE izvaja tudi projekte za digitalno 

integracijo ljudi, starejših od 60 let.  

V Digitalnem klubu Senior lahko spoznate bogate vire zgodovinskih fotografij mesta in njegovih prebivalcev, se 

naučite fotografirati z digitalnim fotoaparatom in poslati fotografije vašim najdražjim. Z inštruktorjem lahko 

obiščete največje evropske muzeje, spoznate glasbene portale s svojimi najljubšimi pesmimi, poiščete 

prijatelje na družabnih omrežjih – na Facebooku ali drugih. Naučite se, kako plačati za parkiranje z mobilnim 

telefonom, varno nakupovanje v spletnih trgovinah (z dostavo na dom) in plačilo računov brez dodatnih 

stroškov. 

Senior Digital Club je opremljen s prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, konzolo X-box, optičnim 

bralnikom in tiskalniki, ki jih je mogoče prosto uporabljati med delovnim časom. 

Organizatorji Višjega digitalnega kluba želijo aktivnosti prilagoditi individualnim potrebam starejših. 

Datum dostopa: 29.03.2022 

  

https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
https://fabrykaprzyszlosci.pl/pilotaze-i-eksperymenty/edukacja-cyfrowa-seniorow
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Program “Seniorzy w akcji” 

(Program „Seniorji v akciji“) 
Vir:  

https://seniorzywakcji.pl/ 

Razpoložljivi jeziki: poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☒   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

„Seniorji v akciji“ je nacionalni program, ki ga od leta 2008 izvaja Društvo 

za ustvarjalne pobude „ę“ iz sredstev poljsko-ameriške fundacije za 

svobodo. Začela se je z izkoriščanjem ogromnega potenciala prostega 

časa, znanja in življenjskih izkušenj starejših.  

V kategoriji „Seniorji v akciji“ odločajo starejši. Uresničujejo svoje ideje, 

uvajajo pozitivne spremembe v življenju svojih vrstnikov in v svoji 

skupnosti. V programu iščejo aktivne osebe, ki želijo razvoj lastnih strasti 

in interesov združiti z delovanjem v korist drugih. K sodelovanju so 

vabljeni tudi mladi, ki želijo podpirati medgeneracijske aktivnosti. 

Zaposlovanje v program je organizirano v obliki natečaja, v okviru katerega se lahko podprejo ideje, ki jih 

razvijejo osebe 60+ (sam ali skupaj z mlajšo osebo – animatorji v paru se morajo po starosti razlikovati za 

najmanj 25 let) v sodelovanju z izbrano neprofitno organizacijo ali institucijo, npr. univerzo, fundacijo, 

združenjem, skupnostnim centrom, knjižnico ali stanovanjskim združenjem tretje starosti. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za izvajanje projektov, ki vključujejo starejše v aktivnosti v korist okolice, 

spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljno delo starejših. 

Udeleženci projekta „Seniorji v akciji“ lahko poleg nepovratnih sredstev za izvedbo projekta prejmejo sredstva 

za študijske obiske, ki jim omogočajo, da se seznanijo s pobudami, ki se izvajajo na različnih lokacijah, zajetih v 

programu. Možnost sodelovanja z izkušenimi trenerji iz mreže Flying Culture Animators in letečih sociologov, 

ki jih vodi Društvo „ę“, se šteje za dodatno podporo. 

Datum dostopa: 31.03.2022 

 

  

https://seniorzywakcji.pl/


 

-35- 

Digital senior citizen  

(Digitalni starejši državljani) 
Vir:  

https://dsc.erasmus.site/pl/ 

Razpoložljivi jeziki: poljsko, 

estonščina, italijanščina, 

francoščina, španščina, grščina 

Država porekla: Poljska, Estonija, 

Italija, Francija, Španija, Grčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Projekt se osredotoča na izobraževanje odraslih in dobro počutje starejših, 

starih 65 let in več. Te osebe so v neugodnem položaju z vidika digitalnih znanj 

in spretnosti, saj mlajše generacije te spretnosti pridobivajo praktično že od 

otroštva, vendar starejši niso imeli takšne priložnosti samo zato, ker računalniki 

in internet niso obstajali, ko so odraščali, digitalne kompetence pa niso bile 

vključene v njihove izobraževalne poti. Tudi tisti, ki so diplomirali na univerzah, 

so med nizko usposobljenimi na področju digitalne pismenosti. To dejstvo 

močno omejuje njihovo življenje in jim preprečuje, da bi v celoti izkoristili čas, 

porabljen za upokojitev. Poleg tega se zdaj največ pozornosti namenja 

izobraževanju mladih in kadar so organizirani računalniški tečaji za starejše, običajno niso na noben način 

prilagojeni posebnim potrebam te ciljne skupine. So osnovni in tehnični, tako kot vsi drugi začetniki 

računalniškega razreda, ne glede na to, kakšna je njihova starost ali sposobnost. 

Cilji projekta:  

• razširitev kompetenc vzgojiteljev odraslih s pripravo prosto dostopnih izobraževalnih virov (OER), ki 

vsebujejo inovativen in prilagojen potrebam izobraževalnega programa „Digital Life“, 

• razširitev kompetenc vzgojiteljev odraslih z zagotavljanjem metodologije za digitalno pripovedovanje 

zgodb za usposabljanje študentov v neugodnih razmerah, zlasti starejših, 

• razvoj odprtih izobraževalnih virov (OER), prilagojenih potrebam vzgojiteljev odraslih in starejših, da 

bi podprli razvoj digitalnih znanj in spretnosti obeh skupin, 

• razširjanje rezultatov, da bi dosegli čim več odraslih učiteljev in starejših po vsej Evropski uniji. 

V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati: 

• Tečaj „digitalno življenje“ za izobraževalce odraslih, kot prosto dostopni izobraževalni vir (OZE) [5 

modulov] 

• Tečaj „digitalno življenje“ za starejše, kot odprt izobraževalni vir (OER), [3 moduli, ki bodo 

poslušalcem pomagali, da se počutijo bolj samozavestni pri vsakodnevni uporabi IKT] 

• Priročnik za vzgojitelje odraslih „Kako izvajati usposabljanje za digitalno življenje“. 

Projekt, ki se izvaja v partnerstvu: Mitra FRANCE (Francija – koordinatorka), Eesti People to People (Estonija), 

Danmar Computers (Poljska), CESIE (Italija), Center za izobraževanje (Španija) in UNIVERSITY OF THESSALY – 

UTH (Grčija). 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 31.03.2022 

https://dsc.erasmus.site/pl/
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Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

(Večletni program za starejše „Active+“ za obdobje 2021–2025) 
Vir:  

http://senior.gov.pl/program_asos 

Razpoložljivi jeziki: poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☒   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Glavni cilj večletnega programa „Aktivna+“ za starejše v 

obdobju 2021–2025 je povečati udeležbo starejših na vseh 

področjih družbenega življenja s podpiranjem dejavnosti 

nevladnih organizacij, ki delajo za starejše.  

Za program „Active+“ bodo v vsakem letu njegovega 

delovanja sredstva dodeljena dejavnostim in pobudam, ki aktivirajo starejše. Nevladne organizacije in drugi 

pooblaščeni subjekti, ki delujejo v korist starejših, bodo lahko zaprosili za sofinanciranje svojih projektov v 

višini 25,000–250 000 PLN. 

Sofinanciranje bo dodeljeno na štirih prednostnih področjih: 

• Socialna dejavnost, ki vključuje dejavnosti, namenjene povečanju udeležbe starejših v aktivnih oblikah 

preživljanja prostega časa, podpori vzdrževanim starejšim osebam in njihovemu okolju v kraju 

stalnega prebivališča, razvoju prostovoljnega dela za starejše v lokalnem okolju in povečanju 

vključenosti starejših na trg dela. 

• Družbeno udejstvovanje, ki prispeva h krepitvi samoorganizacije starejšega okolja in povečevanju 

vpliva starejših na odločitve v zvezi z življenjskimi razmerami državljanov. 

• Digitalno vključevanje, vključno z dejavnostmi, namenjenimi povečanju znanja in spretnosti uporabe 

sodobnih tehnologij in uporabe novih medijev s strani starejših, ter razširjanju in izvajanju tehnoloških 

rešitev, ki spodbujajo socialno vključenost in varno delovanje starejših. 

• Priprava na starost s krepitvijo trajnih medgeneracijskih odnosov, oblikovanjem pozitivne podobe 

starejših in povečanjem varnosti starejših. 

Program se financira iz državnega proračuna. 

Datum dostopa: 09.09.2021 

 

  

http://senior.gov.pl/program_asos
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Live eLearn: blended experiential learning for adults  

(E-učenje v živo: kombinirano izkustveno učenje za odrasle) 
Vir:  

https://www.liveelearn.eu 

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

italijanščina, španščina, češčina, 

finščina 

Država porekla: Italija, Francija, 

Španija, Češka 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekt v okviru programa Erasmus+ z naslovom „Live eLearn: kombinirano izkustveno učenje za odrasle“ je 

namenjeno starejšim učencem, starim 65 let in več. Obravnava vseživljenjsko učenje v kontekstu, ko starejši 

učenci še naprej pridobivajo znanje o temah, ki jih še posebej zanimajo (kot so umetnost, sociologija, filozofija 

itd.), zato so sami po sebi motivirani. Učijo se z namenom, da ostanejo aktivni, posodobljeni in integrirani. 

Izobraževalne ustanove ponujajo to izobraževalno dejavnost na podlagi teoretičnih vsebin (konference, 

delavnice itd.) in praktičnih dejavnosti (dodatne akademske dejavnosti, delavnice na prostem). V tem projektu 

je vključen v druge predmete in tečaje digitalne kompetence, ki zagotavljajo sposobnost informiranja, 

komunikacije, ustvarjanja omrežij, razširjanja itd.  

Cilj projekta je razširiti in razviti kompetence osebja, vključenega v neformalno in priložnostno izobraževanje 

starejših učencev z učinkovito uporabo IKT. Projekt spodbuja socialno vključenost in digitalno vključenost, 

aktivno sodelovanje in sodelovanje z inovativnimi metodami, ki temeljijo na IKT, ter zagotavlja orodja za 

izobraževalce za ocenjevanje in potrjevanje pridobljenih kompetenc. 

Glavne ciljne skupine tega projekta so neformalni in priložnostni trenerji in vzgojitelji (turistični vodniki, 

trenerji, mentorji, facilitatorji...), ki trenutno ponujajo izvenšolske in kulturne dejavnosti ali druge vrste 

dejavnosti na prostem, kot so treking, obisk vasi, muzejev itd... starejšim državljanom v ustanovah za 

izobraževanje odraslih in želijo spodbujati njihovo digitalno vključevanje ter okrepiti pridobljene spretnosti in 

kompetence. 

Izdelki: 

1. Didaktične smernice in predlogi izobraževalnih metodologij, ki jih je treba uporabiti za izvedbo izkustvene 

učilnice z dejavnostmi, ki temeljijo na IKT, in študijskimi primeri: 

• „Učenje z raziskavami; odkrivanje in širjenje„ 

• „Kombinirano učenje; najboljši iz obeh svetov„ 

• „Digitalno pripovedovanje zgodb za ustvarjalnost in timsko delo“ 

• „Vključevanje spletnih ročnih lekcij“ 

• „Pouk Walky- talky z digitalnimi mediji in značilnostmi telesne dejavnosti“ 

• „Igrifikacija kot metoda poučevanja v šolah v skupnosti“ 

2. Orodje za ocenjevanje – orodje, uporabno za pedagoško osebje in drugo osebje, ki ni povezano z 

izobraževanjem (turistični vodniki, posredniki,...), ki jim pomaga pri boljšem oblikovanju izobraževalne 

dejavnosti, ki temelji na IKT, je mogoče odkriti potrebe starejših državljanov. 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 04.05.2022 
 

  

https://www.liveelearn.eu/
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/1.-Learning-by-research-discovering-and-spreading-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/2.-Blended-learning-the-best-of-both-worlds-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/3.-Digital-Storytelling-for-creativity-and-teamwork-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/4.-Engaging-online-handcraft-lessons-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/5.-Walky-talky-lessons-with-digital-media-and-physical-activity-features-EN.pdf
http://www.liveelearn.eu/wp-content/uploads/2022/05/6.-Gamification-as-a-teaching-method-in-community-colleges-EN.pdf
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W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna  

(Pri varovanju življenja in zdravja – oskrba na daljavo in telemedicina) 
Vir:  

https://zaopiekowana.pl/ 

https://zaopiekowany.pl/ 

Razpoložljivi jeziki: poljsko Država porekla: Poljska 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekti „Varstvo življenja in zdravja – oskrba na daljavo in telemedicina“ so namenjeni starejšim 65+ iz 

določenih območij šlezijskega vojvodstva. Kot del teh storitev se storitve oskrbe na daljavo in zdravstvene 

storitve, prilagojene njihovim potrebam, izvajajo v domovih za starejše, tako imenovani telemedicini in 

telemedicini. Te storitve oskrbe in zdravstvene storitve, ki združujejo sodobne IKT tehnologije z delom 

strokovnjakov, so zasnovane tako, da podaljšajo obdobje neodvisnosti starejših doma. 

Vsak udeleženec opravi razgovor s prepoznavanjem svojih potreb, med katerim se določi, katere vrste 

podpore, ki so na voljo v projektu, razen oskrbe na daljavo, lahko pomagajo starejšim pri ohranjanju njihovega 

zdravja – in te storitve poskušamo zagotoviti. Glede na ugotovljene potrebe imajo udeleženci med projekti na 

voljo posebne naprave za oddaljene EKG ali glukotransmiterje. Poleg tega so v hiši vsakega udeleženca 

nameščene naprave za teleoskrbo z možnostjo 24-urnega stika s Telecare Centre. V Jastrzębie-Zdróju je 

strokovni Telecare Center, kjer delajo usposobljeni telekarerji (ljudje, ki imajo izkušnje z delom s starejšimi, 

vključno z zdravstvenimi negovalci, psihologi, gerontologi, poklicnimi terapevti, višjimi svetovalci, reševalci). Po 

drugi strani pa je v Katovicah center Telemedicine, kjer delajo tako reševalci kot zdravniki – kardiologi in 

internisti 24/7. Ta dva centra, ki sodelujeta, zagotavljata oskrbo starejših na področju nujne koordinacije, 

psihološke pomoči, presejanja nevrodegenerativnih bolezni (Alzheimer, Parkinson), kardioloških težav in 

sladkorne bolezni. Vsaka storitev v projektu je popolnoma brezplačna. Zelo pomemben element projekta je 

vključevanje sosedske mreže in pomoč prostovoljcev. 

Izvajalci projektov teleoskrbe in telemedicine so „EBI Association“, OPIEKANOVA Sp. z o.o., Telemedycyna 

Polska S.A. in občine. 

Projekti, ki se izvajajo v okviru regionalnega operativnega programa šlezijskega vojvodstva za obdobje 2014–

2020, sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada. 

Datum dostopa: 24.02.2021 

  

https://zaopiekowana.pl/woziz/
https://zaopiekowana.pl/
https://zaopiekowany.pl/
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60+ Virtual Culture  

(60+ virtualna kultura) 
Vir:  

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-

1-PL01-KA204-026593 

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

poljsko 

Država porekla: Češka, 

Francija, Italija, Poljska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno 

gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo 

s starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in 

negovalci 

 

Opis: 

Navidezna kultura je bila mednarodna pobuda, v kateri so štiri 

partnerske organizacije s podobnim ozadjem na področju 

neformalnega izobraževanja, vključno z izobraževanjem starejših, 

iz Poljske, Francije, Češke in Italije skupaj izboljšale in optimizirale 

ponudbo izobraževanja za starejše v zvezi z njihovimi digitalnimi 

kompetencami v okviru dostopnosti kulture.  

Proces optimizacije je bil razvit v dveh fazah. Prvič, vsaka organizacija je imenovala en pedagoški tandem 

(mladi vzgojitelj IKT in en izkušen višji (50+) izobraževalec), ki se je udeležil treh skupnih usposabljanj osebja, 

med katerimi je bil na podlagi izmenjanih praks in znanja razvit izobraževalni model za lokalne centre za 

starejše ali knjižnice. Zato je bila ustvarjena inovativna ponudba tečajev IKT za starejše, katerih cilj je 

spodbuditi starejše k sodelovanju v kulturnih virih in kulturnih dogodkih z uporabo novih tehnologij (npr. 

dostop do e-knjig, zvočnih knjig, obisk virtualnih muzejev, nakup vstopnic na spletu, ustvarjanje in nalaganje 

vsebin itd.). Hkrati je bil tako ustvarjen program poučevanja izveden, preizkušen in prilagojen v dveh ciklih IKT 

delavnic za starejše v vsaki državi. Učni tandemi so med projektom zagotovili skupno 198 ur delavnic za 105 

starejših v štirih državah. Poleg tega je bilo med udeleženci delavnic izbranih 8 digitalnih ambasadorjev – ljudi, 

starejših od 60 let, katerih vodstvo in digitalne kompetence so nam omogočile, da jih vključimo v proces 

razširjanja in v nekaterih primerih v proces podpiranja mentorjev v učnih procesih med in po zaključku 

projektnih aktivnosti. 

Rezultati: 

1. Učni načrti delavnic IKT za starejše odrasle:  

• spletni časopisi, 

• spletne knjige (e-knjiga in avdio knjiga), 

• glasba in filmi na spletu, 

• ven – kulturni dogodek, 

• spomeniki sveta – obisk zgodovinskih krajev v tujini. 

2. Nasveti za trenerje. Kako se približati starejšim med usposabljanjem na področju IKT. 

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+. 

Datum dostopa: 14.10.2021 

  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA204-026593
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Digital Skills for People Living in the 3rd Age - Effective Digital Access to 

Public Services  

(Digitalna znanja in spretnosti za ljudi, ki živijo v tretji dobi – učinkovit 

digitalni dostop do javnih storitev) 
Vir:  

http://digital-3rd-age.eu/  

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

bolgarščina, grščina, španščina, 

češčina 

Država porekla:  Bolgarija, Grčija, 

Španija, Češka 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekt „Digitalna znanja in spretnosti za ljudi, ki živijo v tretji dobi – 

učinkovit digitalni dostop do javnih storitev“ je namenjen usposabljanju 

starejših ljudi o razvoju posebnih digitalnih znanj in spretnosti, potrebnih za 

dostop do javnih storitev na spletu, in s tem za boljšo prilagoditev digitalno 

usmerjenemu spreminjajočemu se svetu ter občutek samozavesti z uporabo 

spletnih orodij za upravljanje in izboljšanje njihovega zdravja in kakovosti 

življenja.  

Oprijemljivi rezultati:  

• Načrti javnih storitev, ki zagotavljajo informacije o najpomembnejših 

spletnih javnih storitvah v petih državah EU 

• Program usposabljanja za izboljšanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti ter razvoj posebnih znanj 

in spretnosti za digitalni dostop do javnih storitev 

• Platforma za e-učenje in e-pomoč z virtualnim orodjem za pomoč pri digitalnem vključevanju starejših 

• Učinkovita metodologija za kakovostno delo s starejšimi z uporabo pristopa krepitve zaupanja in 

interaktivnosti 

• Politična priporočila za izboljšanje aktivnega staranja in digitalne pismenosti starejših 

• Sprožitev ustnih dogodkov za predstavitev rezultatov projekta in podporo njihovemu izkoriščanju na 

lokalni, nacionalni in evropski ravni. 

Nepotrpežljivirezultati:  

• Izboljšana sposobnost ljudi, ki živijo v tretji dobi, učinkovitega digitalnega dostopa do javnih storitev; 

• Povečana digitalna pismenost starejših;  

• Korak naprej k aktivnemu staranju: s pridobivanjem digitalnih znanj in spretnosti lahko starejši 

državljani čutijo boljše dosežke in osebno zadovoljstvo v svojem življenju, kar vodi v aktivnejšo in bolj 

zdravo tretjo starost;  

• Znanje in izkušnje, ki so jih partnerske organizacije pridobile na področju transnacionalnega 

sodelovanja, projektnega vodenja, inovativnih praks za vključevanje starejših;  

• Izmenjava dobrih praks in pridobljenih izkušenj o aktivnem staranju in socialni vključenosti znotraj 

držav in med njimi. 

Rezultati digitalnega dostopa so na voljo kot brezplačni spletni viri. 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 28.02.2022 

http://digital-3rd-age.eu/


 

-41- 

Slow Learning: Developing the skills of IT trainers of older people  

(Počasno učenje: Razvoj spretnosti IT trenerjev starejših ljudi) 
Vir:  

http://www.slowlearning.eu  

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

španščina, grščina, slovensko, 

danščina 

Država porekla: Danska, Grčija, 

Slovenija, Španija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

„Počasno učenje“ je projekt programa Erasmus+, katerega cilj je 

usposabljanje učiteljev IT, da bi pridobili kompetence in spretnosti, ki jih 

potrebujejo, da bi lahko učinkovito usposabljali starejše na področju novih 

tehnologij z uporabo inovativnih metodologij in orodij.  

Usposabljanje starejših odraslih zahteva andragoško dobro usposobljene 

ponudnike, ki poznajo teorijo in prakso izobraževanja odraslih, poznajo 

značilnosti življenjskega poteka članov različnih starostnih kohort in tiste 

učinke na pripravljenost na izobraževanje, razumejo, da so starejši odrasli 

izjemno raznolika skupina odraslih z zelo različnimi potrebami in zahtevajo 

prilagojene pristope in načine dela v izobraževalnih programih.  

Učenje in izobraževanje ima lahko zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju starostne segregacije, saj uravnava 

neravnovesje med generacijami in starejšim odraslim odpira nove priložnosti za socialno vključevanje.  

Glavni cilji projekta so:  

• boljše razumevanje pričakovanj in potreb starejših v učnih okoljih, s poudarkom na usposabljanju IT 

• izboljšano znanje in uporaba pedagoških orodij, nova tehnologija pri izobraževanju starejših 

• izmenjava dobrih praks med partnerji 

• ustvarjanje osnovnih teoretičnih temeljev za izvajanje izobraževanja IT za starejše odrasle 

• spoznajte starejše odrasle kot izjemno raznoliko skupino odraslih učencev, za katere se izobraževanje 

pripravlja glede na njihove potrebe in za njih. 

Ciljne skupine projekta so vzgojitelji odraslih, učitelji, mentorji, trenerji, strokovnjaki na področju IT in starejši.  

Rezultati:  

• Zbirka obstoječih inovativnih in učinkovitih praks in orodij pri poučevanju tehnologije starejšim  

• Profil delovnih mest IT trenerjev starejših  

• Program usposabljanja za inštruktorje IT  

• Videoposnetek za izmenjavo uspešnih izkušenj učiteljev in starejših. 

Partnerstvo projekta so sestavljale organizacije iz Slovenije, Združenega kraljestva, Danske, Grčije in Španije. 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 30.03.2022 

  

http://www.slowlearning.eu/
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Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ 

learners (InMETE 55+) 

(Inovativne metode za povečanje učinkovitosti poučevanja angleščine 55+ 

učencev) 
Vir:  

https://inmete55plus.blogspot.com/ 

Razpoložljivi jeziki: angleško Država porekla:  

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Poučevanje tujih jezikov, zlasti angleščine, starejšim postaja eden 

najpomembnejših elementov izobraževanja v poznejšem življenju v Evropi. 

Obstoječa analiza zadeva predvsem potrebe in trenutno stanje, vendar ni 

dovolj didaktičnega gradiva, ki bi učiteljem pomagalo pri njihovem 

vsakodnevnem delu z učenci 55+. To zadeva zlasti gradivo, ki presega 

tradicionalni jezikovni tečaj in vključuje elemente, ki čustveno pritegnejo, 

motivirajo in zagotavljajo nove spodbude: mentalna, fizična in senzorična – 

tako pomembna v kasnejšem življenju pedagogike. 

Ob upoštevanju navedenega je bil glavni cilj projekta „Inovativne metode za povečanje učinkovitosti 

poučevanja angleščine 55+ učencev“ (InMETE 55+) v okviru programa Erasmus+ razviti konkretne predloge 

inovativnih metod za povečanje učinkovitosti poučevanja angleščine na 55+ učencev.  

Z dobro strukturiranim sodelovanjem, raziskavami, razpravami, mednarodnimi srečanji so bili pripravljeni trije 

oprijemljivi intelektualni rezultati projekta:  

1. paket možnih virov: materiali, ideje in smernice, ki bi se lahko uporabili med učenjem angleščine za 

povečanje kognitivnih funkcij starejših učencev, zlasti njihove pozornosti, motivacije, čustvene 

vključenosti, delovanja spomina, čutov in telesne vključenosti, komunikacijske občutljivosti in 

sposobnosti ter tudi njihovega dobrega počutja;  

2. devet podrobnih lekcij opisuje skupaj z gradivom za poučevanje/učenje za učitelje in učence (vsaka za 

dve ravni: elementarni (A2-B1) in vmesni (B2), vključno z inovativnimi elementi, vzetimi iz zunanjih 

virov, kot so umetnost, zgodovinska dediščina naših držav, pravila in metode spomina, glasba, 

poezija, izražanje telesa in paragledalske oblike itd.;  

3. dva programa za enoletni (60 ur) tečaj za učence 55+, dve stopnji – osnovni (A2-B1) in vmesni (B2).  

Ti trije izdelki so brezplačno na voljo učiteljem starejših iz neprofitnega sektorja. 

Projekt Partnerstvo vključuje organizacije iz Poljske, Madžarske in Italije. 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 10.09.2021 

  

https://inmete55plus.blogspot.com/
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CODECATZ   

Vir:  

Django Girsl & Slovenska univerza 

tretjega veka 

https://djangogirls.org/en/  

https://www.utzo.si/en/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Velika Britanija, 

Slovenija, drugo 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

V Sloveniji je bilo pomembnih več pobud za širjenje kodiranja 

med socialno prikrajšanimi skupinami, med katerimi je 

CodeCatz. CodeCatz je ustanovil Django Girls Store, 

neprofitno organizacijo, ki opolnomoča in pomaga ženskam 

pri organizaciji brezplačnih enodnevnih programskih delavnic 

z zagotavljanjem orodij, virov in podpore. Njihov cilj je, da v svet tehnologije prinesejo več neverjetnih žensk in 

povečajo raznolikost v tehnološki skupnosti. Verjamejo v to. Zaradi njih je tehnologija bolj dostopna z 

ustvarjanjem preprostih orodij in virov, zasnovanih z empatijo. V tednu programiranja je slovenska univerza 

tretje dobe in Katja Koren Ošljak naredila korak naprej proti kodiranju starejših.  

Django Girls je neprofitna organizacija in skupnost, ki opolnomoča in pomaga ženskam pri organizaciji 

brezplačnih enodnevnih programskih delavnic z zagotavljanjem orodij, virov in podpore. Med vsakim od naših 

dogodkov 30–60 žensk gradi svojo prvo spletno aplikacijo z uporabo HTML, CSS, Python in Django. 

Datum dostopa: 14.10.2021 
 

  

https://djangogirls.org/en/
https://www.utzo.si/en/
https://djangogirls.org/en/foundation/
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Digitalna vključenost in aktivno staranje 
Razvoj metodološkega pristopa, osredotočenega na uporabnika, za raziskovanje uporabe 

mobilnega telefona med starejšimi     
Vir:  

Simobil – Slovensko 

telekomunikacijski operater   

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Sodobne družbe se soočajo z dvema presenetljivima 

trendoma: vsesplošno staranje prebivalstva in hitro 

širjenje informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

(IKT). Ker starost pogosto pomeni bolehno 

zdravstveno in socialno izolacijo, bi lahko družbe 

sprejele napredek na področju IKT za krepitev 

socialnega vključevanja, zdravja in aktivnega staranja. Vendar zapletenost in novost IKT številnim starejšim 

grozita z izključitvijo iz njihove uporabe. Starejšim bi lahko ponudili e-storitve, ki bi izboljšale kakovost 

njihovega življenja, če bi temeljile na starosti prijaznem oblikovanju. Čeprav se digitalna vključenost močno 

zagovarja v raziskovalnih in političnih strategijah EU ter je povezana s pozitivnimi rezultati, kot so visoka 

kakovost življenja starejših in nove tržne priložnosti za ponudnike sistemov IKT, se uvajanje podpornih 

tehnologij med starejšimi počasi premika. V tem okviru mobilni telefoni predstavljajo priložnost za digitalno 

vključevanje, saj se že tako široko uporabljajo med starejšimi. Zato je projekt usmerjen v preučevanje socialno-

tehničnih ugodnosti AT v mobilnih telefonih, da bi spodbudili vključujoče in opolnomočeno staranje 

heterogene skupine starejših. 

Projekt združuje več kot dve desetletji mednarodno priznanih interdisciplinarnih raziskav projektne skupine na 

področjih (a) družbene informatike, (b) metodologije družboslovja, vključno z zbiranjem podatkov o mešanih 

metodah in evalvacij za starejše, (c) gerontologije, (d) izkušenj z velikimi mednarodnimi (FP5, FP6, FP7, COST 

Actions, LLP, Interreg) empiričnih projektov digitalne vključenosti in (e) razvoja spletnih aplikacij za starejše 

(spletne učne igre). 

Datum dostopa: 12.12.2021 
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DIGITALNA VKLJUČENOST ZA STAREJŠE 

Vir:  

Slovenska univerza tretjega veka 

https://www.utzo.si/en/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☒   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Slovenska univerza za tretjo starost (National Association for 

Education and Social Inclusion) trenutno je mreža 52 univerz v 52 

krajih s približno 21.000 študenti, več kot 1.000 mentorji in 1.000 

prostovoljci. 

Od leta 1984, ko je bila ustanovljena, skrbi za potrebe starejših na področju informatike in novih tehnologij. 

Leta 1986 so mentorji Slovenske univerze za tretjo starost razvili program za začetnike, ki se učijo tako 

angleškega kot računalniškega znanja, potrebnega za program WordStar. Pospremil ga je film z mimi, ki 

ponazarjajo osnovne računalniške spretnosti, in je bil preboj v izobraževanju o IKT. V Ljubljani je trenutno več 

kot 620 študentov, ki se trenutno vpisujejo v računalniške tečaje. Obstajajo programi, ki ustrezajo potrebam 

študentov na različnih ravneh in razvijajo splošne računalniške spretnosti. 

 

Datum dostopa: 30.09.2021 
 

  

https://www.utzo.si/en/
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Digitalizirana družba in starejši 

Vir:  

Festival za tretje obdobje življenja 

https://f3zo.si/  

Razpoložljivi jeziki: slovensko Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Že 20 let potekajo razprave o potrebi po uporabi informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (IKT) v vsakdanjem življenju starejšega 

prebivalstva, pa tudi drugih ranljivih skupin, ter številni različni projekti in 

programi (številni niso bili nikoli izvedeni). Izjemno hiter razvoj tehnologij 

in storitev, ki jih narekuje kapital, je posegel v vse pore našega življenja, 

kar se nenadoma sooča z dejstvom, da obvladovanje e-znanj močno 

vpliva na kakovost našega življenja. Toda danes ne govorimo več o informacijski družbi, temveč o digitalizaciji, 

ki naj bi spremenila celotno družbo.  

Tehnološki razvoj je močno spremenil naš način življenja. Med drugim je vse več stvari je mogoče storiti „na 

daljavo“, z uporabo različnih elektronskih naprav, povezanih z internetom. Zdi se, da bo to vse pogosteje edini 

način uveljavljanja pravic in dostopa do storitev v digitalni družbi. Zato morajo nosilci odločanja, pristojne 

institucije in civilna družba posebno pozornost nameniti zagotavljanju enakih možnosti za starejše in ranljive 

skupine v 

integracija v digitalni svet. Lanskoletni festival za tretje obdobje življenja, že dvajsetič zapored, je namenil 

poseben festival, odprt za javnost, strokovno razpravo o digitalizaciji starejših, saj je to zelo pomembna 

podlaga za vključevanje starejših v vse družbene pore. Letni festival je zato sama po sebi dobro uveljavljena 

dobra praksa perečih vprašanj družbe pri vključevanju starejših. 

Udeleženci okrogle mize so izpostavili naslednje ukrepe za enakopravno vključevanje starejših in ranljivih 

skupin v digitalno družbo: 

1. Vključevanje starejših odraslih in ranljivih skupin (sistematično načrtovanje in izvajanje ukrepov 

digitalizacije) skupaj s podpornimi dejavnostmi, kot so informacije, svetovanje, motivacija, analiza in 

vrednotenje.   

2. Izboljšanje medsektorskega sodelovanja med javnimi in zasebnimi ponudniki na področju 

pridobivanja znanja, spretnosti in kompetenc ter izvajanje stalnih (prilagojenih) podpornih programov 

za starejše in ranljive skupine za kakovost življenja v digitalni družbi. 

3. Zagotavljanje dostopne internetne infrastrukture in povezljivosti (zmožnost uporabe pametne 

naprave) in ustrezno komunikacijo o tem, kako uporabljati te storitve. 

4. Vzpostavitev mobilnih centrov za starejše, ki bodo nameščeni na javno dostopnih lokacijah, npr. v 

trgovinah, zdravstvenih domovih, bankah, kjer lahko starejšim pomagajo s prvimi koraki pri uporabi 

digitalnih storitev (npr. pridobitev digitalnega potrdila, prenos aplikacij na mobilni telefon, pomoč 

uporabnikom itd.). 

5. Opolnomočenje starejših, da bodo čim bolj neodvisni pri reševanju digitalne preobrazbe, kot je 

izobraževanje starejših učiteljev, da bi starejšim pomagali pri digitalni vključenosti, in pridobivanje 

https://f3zo.si/
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spretnosti/kompetenc (medgeneracijska pomoč); 

6. Sistematično zagotavljanje in varstvo pravice do odklopa z digitalnih naprav in zaslonov tudi med 

digitalno preobrazbo. Ta pravica, ki je tesno povezana z zasebnostjo, je temelj demokracije. 

Govorniki so posebej opozorili na prijaznost do uporabnika in prilagodljivost digitalnih storitev in aplikacij 

starejšim. Za starejše odrasle je lahko vsaka digitalizirana storitev popolnoma nova izkušnja, ki jo mora 

ponudnik skrbno obravnavati.  

Datum dostopa: 01.04.2022 
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EkoSMART – Smart Integrated Healthcare and Longterm Care System   

(EkoSMART – pametni integrirani sistem zdravstvenega varstva in 

dolgotrajne oskrbe)   
Vir: 

Telekom Slovenija 

https://www.telekom.si/zasebni-

uporabniki/ponudba/e-oskrba 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

EkoSMART je velik raziskovalni projekt v Sloveniji. 

Eno od raziskovalnih področij (pametno integrirano 

zdravstveno varstvo in sistem dolgotrajne oskrbe) je 

namenjeno starejšim prebivalcem, ljudem s 

kroničnimi boleznimi, demenci ali drugim 

zdravstvenim stanjem, daljšim, aktivnejšim in 

varnejšim pogojem, da ostanejo neodvisni v svojem 

domu, kar je privedlo do storitve socialnega varstva, 

ki temelji na internetu stvari (internet stvari) in tehnologij, osredotočenih na osebo, ki so na voljo 24 ur na dan. 

Tehnologija, ki podpira storitev, zazna potrebo po intervenciji, če uporabnik zaradi padca ali drugega težkega 

zdravstvenega stanja ne more nujno poklicati. 

EkoSmart razvija pristope in prototipe za zagotavljanje osnovnih pogojev za učinkovito preobrazbo v integriran 

sistem zdravstvenega varstva in oskrbe na domu. Zagotavlja: vključevanje različnih ravni zdravstvenega 

varstva, učinkovita in varna izmenjava informacij med različnimi deležniki zdravstvenega sistema na nacionalni 

ravni (nacionalni registri, računovodski sistem, analiza masovnih podatkov) ter osnovni pogoji za razvoj in 

vzdržnost zdravstvenega in socialnega sistema.  

Glavni cilji so:  

• razvoj modela celostnega zdravstvenega varstva in vzpostavitev s tem povezane infrastrukture,  

• razvoj sistemskih temeljev za razširitev modela celostnega zdravstvenega varstva,  

• izboljšanje kakovosti življenja in varnosti kroničnih bolnikov ter podaljšana oskrba,  

• varna uporaba zdravil in manjše število napotitev na klinične farmakologe. 

Datum dostopa: 12.12.2021 
 

  

https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba
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HoCare   

Vir:  

Interreg Evropa Projekt HoCare 

https://projects2014-

2020.interregeurope.eu/hocare/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Inovativne rešitve za nego na domu s krepitvijo sodelovanja med 

štirikotno vijačnico v regionalnih inovacijskih verigah. Staranje 

prebivalstva je izziv za vse regije EU. Hkrati pa pomeni tudi priložnost za 

rast in delovna mesta, saj je ustvarjena velika moč za razvoj inovativnih 

rešitev za nego na domu.  

Cilj projekta HoCare je spodbuditi zagotavljanje oskrbe na domuInovativne rešitve s krepitvijo sodelovanja 

akterjev v regionalnem inovacijskem sistemu s pristopom QUDRUPLE-helix, ki je model sodelovanja na 

področju inovacij, v katerem uporabniki, podjetja, raziskovalni akterji/univerze in javni organi sodelujejo pri 

ustvarjanju inovacij. Vlada, industrija, akademski krogi in udeleženci v civilnem sektorju sodelujejo pri 

soustvarjanju strukturnih sprememb, ki daleč presegajo obseg, ki bi ga lahko storila vsaka organizacija ali 

oseba sama.  

Povezava na video – tematska delavnica Slovenija: https://www.youtube.com/watch?v=5B8VKXRMNFI&t=5s  

 

Datum dostopa: 14.10.2021 

  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hocare/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/hocare/
https://www.youtube.com/watch?v=5B8VKXRMNFI&t=5s


 

-50- 

m-ageing 

(m-staranje) 
Vir:  

UNI Ljubljana, Fakulteta za 

družbene vede, Ceneter za 

socialno informatyko 

https://projects2014-

2020.interregeurope.eu  

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Digitalna vključenost in aktivno staranje: Razvoj na uporabnika osredotočenega metodološkega pristopa za 

raziskovanje uporabe mobilnih telefonov med starejšimi. Razvoj modela vključevanja uporabnikov za 

preučevanje potreb, uporabe, uporabnosti in koristi, povezanih s podpornimi tehnologijami, vgrajenimi v 

mobilne telefone.  

TEŽAVE 

• Potreba starejših odraslih, da čim dlje živijo doma; 

• Ekonomsko netrajnostni sistemi zdravstvenega in socialnega varstva; 

• Obremenjujoči neformalni negovalci. 

REŠITEV 

Model vključevanja uporabnikov, ki vključuje starejše in neformalne negovalce v 3 faze R &D: 

• spodbujanje potreb uporabnikov in ustvarjanje idej za oblikovanje; 

• ocenjevanje izbrane mobilne aplikacije v laboratorijskem okolju in resničnem okolju ter ustvarjanje 

idej za preoblikovanje; in 

• vrednotenje novih idej. 

VPLIV 

Možnosti za trojni izid: izboljšani QoL starejših ljudi in neformalnih negovalcev, finančne koristi za sektor 

zdravstvenega in socialnega varstva, nove tržne priložnosti. 

PRENOSLJIVOST 

Je (in se bo) uporabljala v drugih podjetjih in raziskovalcih, pa tudi v EU predlogi projektov. 

VIR FINANCIRANJA 

Nacionalna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Simobil 

Datum dostopa: 14.10.2021 

 

  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
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PHARAON – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje 

Vir:  

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Republike Slovenije 

https://www.nijz.si/sl/pharaon-

pilotne-raziskave-za-zdravo-in-

aktivno-staranje  

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo (tehnologija) 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Splošni cilj projekta PHArA-ON (Pilotni primeri za zdravo in aktivno 

staranje) je zagotoviti podporo starajočemu se evropskemu prebivalstvu 

z vključevanjem digitalnih storitev, naprav in orodij v odprte platforme, 

ki jih je mogoče brez težav uporabiti ob ohranjanju dostojanstva starejših 

in krepitvi njihove neodvisnosti, varnosti in zmogljivosti. Projekt bo uporabljal vrsto digitalnih orodij, vključno s 

povezanimi napravami (npr. internet stvari, internet stvari), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v 

oblaku in na robu, pametnimi nosljivimi napravami, masovnimi podatki in inteligentno analitiko, ki bodo 

integrirani za zagotavljanje prilagojene in optimizirane zdravstvene oskrbe.  

Cilj slovenskega pilotnega projekta je izboljšanje dobrega počutja s pasivnim spremljanjem z uporabo različnih 

senzorjev, kot so nosljive naprave, senzorji, vgrajeni v pohištvo, in okoljski senzorji. 

V fazi pred validacijo so bile uporabljene številne faraonske tehnologije za neposredno spremljanje fizioloških 

kazalnikov prebivalcev (nosljivi, vgrajeni senzorji) in za spremljanje njihovega okolja (okoljski senzorji, vgrajeni 

senzorji):  Smarthabits (ENT), InvisibleCare, IoChat, IoTool (Senlab), Amicare (CETEM), MOX nosljivi (MAIN), 

Wearables (CORO), Discovery (Ascora). Poleg tega je bil preizkušen sistem za enostavno brskanje po dogodkih, 

registracijo in morebitno ureditev tranzita z uporabo znanega sistema, kot je televizor z daljinskim 

upravljalnikom, ki uporablja naslednje faraonske tehnologije:  IoChat, IoTool, SeniorsPhone, InvisibleCare 

(Senlab), Sentab sistem (Sentab).  Komunikacijska podporna orodja so osredotočena na enostavno uporabo, 

televizijsko komunikacijsko orodje (Daisy, SenLab) in vmesnik za pametne telefone, zasnovan posebej za 

starejše odrasle v mislih, s klepetom in drugimi komunikacijskimi orodji. 

Datum dostopa: 1.03.2022 

  

https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
https://www.nijz.si/sl/pharaon-pilotne-raziskave-za-zdravo-in-aktivno-staranje
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SPERO – Social Communication Platform for Seniors   

(SPERO – Socialna komunikacijska platforma za starejše) 
Vir:  

Razvojni center Srca Slovenije 

https://www.razvoj.si/?lng=sl  

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Starejši, ki živijo v svojem domu, se soočajo z velikim tveganjem 

osamljenosti. Tveganje je veliko večje, če razširjena družina ne živi v isti 

hiši. Običajno so povezani z lokalnim okoljem prek cerkvenih obiskov, 

zdravniških obiskov, trgovine z živili, časopisov in televizije.  

Projekt razvija inovativno družbeno komunikacijsko platformo in napravo 

končnega uporabnika, namenjeno starejšim, ki z lahkoto komunicirajo z vsemi, ki se pridružijo platformi. Znajo 

brati novice; lahko jih takoj obvestimo o lokalnih dogodkih, športnih aktivnostih, aktivnostih klubov. Lahko se 

uporablja tudi kot opomnik.  

Naprava za končnega uporabnika je zasnovana tako, da ima le pet gumbov. Povezan je s televizijo, saj je glavni 

zaslon starejših v hiši. Z uvedbo novega komunikacijskega kanala za starejše in pridobivanjem več digitalnih 

komunikacijskih kanalov starejših prijateljev, družine, lokalne skupnosti in organizacije oskrbe se lahko 

spopademo s problemom družbene izolacije, ki se je pojavil z uvedbo digitalne komunikacije v družbi. 

Datum dostopa: 12.12.2021 

  

https://www.razvoj.si/?lng=sl
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The Silver Code 

(Srebrna Koda) 
Vir:  

Slovenska univerza tretjega veka 

(projekti) 

https://www.utzo.si/en/projekti/silver-

code/  

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovensko 

Država porekla: Slovenija, 

drugo 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Cilj projekta Silver Code, ki živi tako v hitro razvijajočem se digitalnem 

svetu kot v starajoči se družbi, je, da starejši učenci postanejo aktivni 

akterji in državljani, opremljeni s kompetencami, ki jih zahteva naš 

hiperpovezani svet.  

Glavni cilj projekta Silver Code je povečati digitalno pismenost starejših 

učencev in ponuditi osnovna znanja in spretnosti pri kodiranju. Starejši državljani EU iz 27 držav EU so ciljna 

skupina, dosežena z neposrednimi dejavnostmi (30 učencev iz vsake partnerske države bo sodelovalo v 

dejavnostih usposabljanja), in neposredni upravičenci, doseženi z metodami vzajemnega učenja in dogodki 

razširjanja (približno 100 ljudi na partnersko državo). Ustrezno število udeležencev, med starejšimi, bo srednje 

visoko usposobljeno, kot so upokojeni strokovnjaki in starejši ljudje, ki bodo poklicno aktivni in pripravljeni 

izboljšati svoje znanje in kompetence. To bo doseženo z:  

Razvoj tečaja usposabljanja, ki ga izvajajo strokovni vodje usposabljanja (za teorijo in splošni nadzor) in mladi, 

po možnosti študenti IKT, strokovnjaki za kodiranje, ki delujejo kot „tutorji“ (za praktične seje).  

Oblikovanje skupnosti „Silver Coding“, ki temelji na orodjih, kot so platforma, forum, skupine družbenih 

omrežij. 

Datum dostopa: 30.09.2021 

 

  

https://www.utzo.si/en/projekti/silver-code/
https://www.utzo.si/en/projekti/silver-code/
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Age Management  

(Upravljanje s starostjo) 
Vir:  

https://www.agemanagement.sk/ 
Razpoložljivi jeziki: slovaško Država porekla: Slovaška 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☒   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Upravljanje s starostjo – Glavni cilj tega koncepta je 

podpreti celovit pristop k obravnavanju demografskih 

razmer in demografskih sprememb na delovnem mestu. 

Upravljanje staranja zagotavlja podporo delodajalcem in pomaga pri razvoju človeških virov, ki je 

osredotočeno predvsem na skupino starejših delavcev, s katero je v prvi vrsti povezano, in vključuje pravičen 

odnos do staranja, razumevanje individualnosti in raznolikosti, zlasti različne ukrepe za podporo delovnim 

spretnostim, tudi digitalnim.  

Ponujajo spletne tečaje (v obdobju COVID-19), na primer: Mojster, spremljevalec in vajenec v digitalni dobi. 

Kako lahko starejši zaposleni in digitalna generacija izmenjujejo izkušnje? 

Datum dostopa: 11.09.2020 

  

https://www.agemanagement.sk/
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MemTrain 

Vir:  

https://memtrain.eu/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški Država porekla: Češka, Irska, 

Italija, Poljska, Slovenija, Španija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

MemTrain (Memory Training for Older Adults) – Usposabljanje spomina za 

starejše odrasle (55+) Povezovanje telesne vadbe in usposabljanja možganov za 

spodbujanje zdravega staranja. 

Projekt MemTrain je namenjen športnim trenerjem, predavateljem, delavcem v 

skupnosti in drugim strokovnjakom za izobraževanje odraslih, ki želijo zagotoviti 

strokovno usposabljanje za starejše od 55 let, da bi izboljšali spomin in pomagali 

preprečiti poslabšanje možganov.  

Namenjen je opremljanju trenerjev z znanstvenimi spoznanji in pomembnimi 

osnovnimi informacijami, predvsem pa s postopnim vodnikom za izvedbo tečaja 

športnega in spominskega usposabljanja.  

Glavni rezultati: 

• priročnik za strokovno usposabljanje: https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-

manual_final.pdf 

• spremljajoči video youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-kQEc04XA 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Evropske unije. 

Datum dostopa: 11.09.2020 

  

https://memtrain.eu/
https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-manual_final.pdf
https://memtrain.eu/wp-content/uploads/2018/09/Training-manual_final.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCqXImlRLBaTn5S-kQEc04XA
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Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV) 

(Združenje univerz tretjega veka na Slovaškem) 
Vir:  

https://asutv.sk/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

nemški, slovaško,  
Država porekla: Slovaška 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Združenje univerz tretje veka Slovaške (ASUTV) je bilo ustanovljeno kot pobuda 

slovaškoh univerz in drugih visokošolskih ustanov na ustanovni konferenci, ki je 

potekala na tehnični univerzi Košice 1. decembra 1994. Predstavniki posameznih 

slovaškoh UTA se redno srečujejo, izmenjujejo informacije in se posvetujejo z 

organizacijskimi, finančnimi in izobraževalnimi – metodičnimi zadevami, ki 

vključujejo UTA. Skupne strokovne seje kažejo na prisotnost bogatih dejavnosti 

UTA v celotni državi. Danes, razen UTA na Comenius University in Slovaške 

tehnične univerze v Bratislavi. UTAS obstajajo v Nitri, Martinu, Banská Bystrica, 

Zvolen, Košice, Trenčín, Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš, Prešov, Dubnica nad 

Váhom in Ružomberok.  

ASUTV je član Mednarodnega združenja univerz tretje dobe (AIUTA), ki ima sedež na Univerzi v 

Toulousu: www.aiu3a.com 

UTA-ji ponujajo triletni program.  

Študijski sistem UTA je prilagojen tako zmogljivostim starejših kot možnostim njihovih glavnih univerz. Študijski 

načrt za vsako leto običajno zagotavlja 14 triurnih predavanj, ki jih je treba predstaviti vsakih štirinajst dni. V 

prvem letniku so študentom na voljo osnovna predavanja v vsaki od ponujenih disciplin. Drugi in tretji letnik 

sta namenjena študiju izbirnih disciplin in vpisu študentov v študij specializiranih vej. 

Datum dostopa: 11.09.2020 

  

https://asutv.sk/
http://www.worldu3a.org/aiuta/
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Inclusive Senior Education through Virtual U3A  

(Vključujoče višje izobraževanje prek virtualnega U3A) 
Vir:  

https://projekty.osu.cz/isev/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški, Država porekla: Češka, 

Portugalska, Italija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Cilj projekta je ustvariti sistem vključujočega 

izobraževanja starejših (na podlagi skupne 

metodologije) z uporabo informacijske tehnologije in 

aktivnim vključevanjem starejših v ustvarjanje vsebin 

posameznih tečajev, vključno s sodelovanjem pri njihovem izvajanju. Drugi cilj projekta je sistematično 

vključevanje mladih v izobraževanje starejših.  

V okviru projekta se oblikuje nova metodologija. Metodologija vključuje inovacije, ki vodijo v izboljšanje 

vključujočega izobraževanja starejših in odpravo šibkih točk. Glavni poudarek je na doseganju štirih stebrov:  

• socialna vključenost,  

• uporaba IKT,  

• aktivno sodelovanje starejših,  

• vključevanje mladih v izobraževanje starejših 

Rezultati: 

• Tri analize, razvite s skupnimi navodili na podlagi rezultatov vprašalnika za starejše 

• Primerjalna študija primera 

• Metodologija vključujočega izobraževanja starejših (brez ovir), ki temelji na pametni uporabi IKT, 

sodelovalnem učenju, socialnem učenju, vključevanju mladih in krepitvi zaupanja starejših. 

• Nova virtualna učilnica zaradi izvajanja zasnovane metodologije (vsaj v organizaciji prijavitelju). 

Virtualna učilnica je bila izvedena na platformi Moodle. 

• Tečaji: „seniorji do starejših“. 

Platforma in tečaji so na voljo na povezavi: https://isev.osu.cz/ 

V projektu so sodelovale štiri institucije iz Češke, Portugalske in Italije. 

Projekt sofinancira Evropska Unija v okviru programa Erasmus+. 

Datum dostopa: 11.09.2020 

  

https://projekty.osu.cz/isev/
https://isev.osu.cz/
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SeLiD - Senior’s Learning in the Digital Society  

(SeLiD – Učenje starejših v digitalni družbi) 
Vir:  

https://selid.efos-europa.eu/ 

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

nemško, špansko 

Država porekla: Slovaška, drugo 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekt "Senior´s Learning in the Digital Society" (SeLiD) je bil odobren kot 

strateško partnerstvo Erasmus+ za obdobje od 1. septembra 2019 do 31. 

avgusta 2021. Projekt izvaja 8 partnerjev z evropskih univerz. Koordinator je 

Center za nadaljnje izobraževanje Univerze Comenius v Bratislavi.  

Glavni cilji so odprto izobraževanje in inovativne prakse v digitalni dobi s 

poudarkom na izboljšanju in razširitvi visokokakovostnih učnih priložnosti za 

digitalne tehnologije in IKT, prilagojenih potrebam posameznih nizkokvalificiranih ali slabo usposobljenih 

odraslih.  

Projekt se osredotoča na starejše študente in starejše na splošno, da bi izboljšali in razvili svoje digitalne 

spretnosti in znanje. Ti potrebujejo posebno izobraževanje in usposabljanje na številnih področjih za prožnejšo 

uporabo IKT v vsakdanjem življenju in za aktivno državljanstvo. Mnogi med njimi se zaradi varnostnih groženj 

bojijo digitalne komunikacije z državnimi organi, digitalne in tehnične opreme doma, novih programov IKT in 

dela na internetu. Da bi postali prožnejši v vsakdanjem življenju in v digitalni družbi, potrebujejo nove izkušnje 

in nova tehnična znanja.  

V projekt se posebej vključita dve glavni skupini starejših: starejši študenti, ki bodo imeli vlogo svetovalcev, in 

starejši, ki pred projektom skoraj niso uporabljali IKT in DT ter potrebujejo spodbudo in usposabljanje. 

Projekt se osredotoča na učenje in usposabljanje osnovnih veščin IKT in ključnih digitalnih kompetenc 

starejših. Metode, ki se bodo uporabljale, so: klasično poučevanje, skupinsko učenje in usposabljanje, 

vrstniško učenje, delo s priročniki, ekskurzije v trgovine z elektroniko, zbiranje dobrih praks za razvoj digitalne 

pismenosti in veščin starejših. 

Projekt sofinancira Evropska Unija v okviru programa Erasmus+. 

Datum dostopa: 04.12.2020 

  

https://selid.efos-europa.eu/
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EFOS (European Federation of Older Students in Universities) 

Vir:  

https://www.efos-europa.eu/ 

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

nemško 

Država porekla: Italija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

EFOS je leta 1990 v Bressanonu (Italija) ustanovil Leopold Auinger iz Innsbrucka 

(Avstrija) s sedežem v Bruslju in generalnim uradom v Avstriji. Cilj EFOS je zaščita 

interesov starejših študentov na univerzah v Evropi. Od svoje ustanovitve ima 

EFOS mednarodna srečanja dvakrat letno v različnih evropskih državah. EFOS je 

v stiku z ZN na Dunaju (predstavnik EFOS je član „Odbora za staranje“) in z 

AIUTA (Mednarodno združenje univerz tretjega veka).  

Cilji EFOS: 

• Spodbujanje visokošolskega izobraževanja starejših skupaj z mlajšimi 

študenti ali na posebnih akademijah/univerzah za starejše 

• Spodbujanje skupnih projektov za starejše študente po vsej Evropi  

• Spodbujanje in zagotavljanje dostopa starejših, vključno s tistimi brez formalnih kvalifikacij, do 

izobraževanja na najvišji ravni  

• Zastopanje interesov akademskega izobraževanja za starejše v politiki in družbi  

• Spodbujanje avtonomnih nacionalnih organizacij s podobnimi cilji  

• Opredelitev možnosti uporabe spretnosti in strokovnega znanja starejših študentov v korist znanosti 

in družbe  

• Sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki podpirajo vseživljenjsko učenje. 

Člani:  Zavodi in posamezni višji študenti v naslednjih državah: Avstrija, Češka, Francija, Nemčija, Velika 

Britanija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Španija in Švedska, Švica. Trenutno ima EFOS 19 institucij 

in 19 posameznih članov. 

Datum dostopa: 04.12.2020 
 

  

https://www.efos-europa.eu/
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SILVER 

(SREBRNA) 
Vir:  

https://silver-skills.eu/ 

Razpoložljivi jeziki: nizozemski, 

angleški, nemški, madžarski, 

slovaško 

Država porekla: Slovaška, drugo 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Glavni cilj projekta SREBRNA (SILVER) je oblikovati in izvajati usposabljanje na daljavo, ki bi pripomoglo k 

izboljšanju spretnosti in zaposljivosti oseb, starejših od 50 let. Poslanstvo projekta je podpreti razpravo z vsemi 

ustreznimi zainteresiranimi stranmi (delodajalci, ustanovami za usposabljanje, poklicnimi svetovalci), ugotoviti 

omejitve starejših pri dostopu do kvalifikacij in zaposlitve ter razširiti koncepte vseživljenjskega učenja in 

"srebrnega gospodarstva" v podjetjih in organizacijah za usposabljanje. 

Glavni cilj projekta je izboljšati kvalifikacije in kompetence oseb 50+ z oblikovanjem in izvajanjem inovativnega 

usposabljanja. Da bi oblikovali usposabljanje, ki bo ustrezalo zahtevam te ciljne skupine, so izvedli raziskavo in 

o njej razpravljali z ustreznimi zainteresiranimi stranmi in starejšimi. 

Usposabljanje naj bi osebam, starejšim od 50 let, pomagalo, da postanejo bolj samozavestne pri iskanju 

zaposlitve ali pri poskusu (ponovnega) vključevanja na trg dela. 

Glavni rezultat je program usposabljanja z mešanim učenjem.  

Program usposabljanja SILVER vključuje 8 modulov: 

1. Generacijska vrzel. Predstavlja različne generacije (X, Y, Z) na delovnem mestu: kako delajo in kakšna 

so njihova pričakovanja. Ta modul pojasnjuje, kako ravnati z novimi generacijami; izkoristiti 

raznolikost ter izboljšati upravljanje in vodenje z mladimi generacijami. 

2. Poslovne spretnosti. V tem modulu so predstavljeni koraki za ustanovitev podjetja, vključno s 

praktičnimi vidiki (ekonomski in pravni del), pa tudi, kako razviti idejo, graditi blagovno znamko, kako 

komunicirati o svojem podjetju itd. Ta modul pomaga starejšim, da spoznajo, kako je biti podjetnik. 

3. Vseživljenjsko učenje. Ta modul predstavlja koncept in pomen vseživljenjskega učenja; različne vrste 

učenja; in daje informacije o tem, kako ugotoviti potrebe po usposabljanju; kako izbrati pravi center 

za usposabljanje in kako ga financirati.  

4. Mreženje. Ta modul daje koristne informacije o tem, kako na praktičen način graditi dolgoročne 

odnose in dober ugled. Predstavlja nasvete pri vzpostavljanju mrež na fizičnih dogodkih, pa tudi v 

digitalnem svetu (LinkedIn).  

5. Strategija zaposlovanja. V tem modulu so zbrani vsi koraki strategije iskanja zaposlitve; podrobni 

nasveti o različnih orodjih, ki jih je treba razviti: Življenjepis, spremno pismo, razgovor za službo in 

osebna predstavitev. 

6. Osebni razvoj. Predstavlja dva temeljna vidika: kako ohraniti pravo ravnovesje med poklicnim in 

zasebnim življenjem ter kako se zdravo starati. 

7. Poklicni razvoj. Ta modul predstavlja tri poklicne spretnosti, ki se omenjajo kot temeljne za starejše: 

digitalne, komunikacijske in kompetence za reševanje problemov. 

8. Splošne informacije. Ta del vključuje vse uporabne povezave v zvezi z omenjenimi temami 

https://silver-skills.eu/
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Vsebine so bile razvite za individualno uporabo med tečaji e-učenja ali kombiniranega učenja, pa tudi med 

osebnim usposabljanjem. 

Vsak modul vsebuje naslednje dele: videoposnetke, besedilne datoteke, vaje in povezave. 

Platforma za e-učenje: https://moodle.silver-skills.eu/login/index.php    

Rezultate so razvili partnerji iz štirih različnih držav: Francija, Madžarska, Nizozemska in Slovaška. 

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+. 

Datum dostopa: 04.12.2020 
 

  

https://moodle.silver-skills.eu/login/index.php
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Seniors go digital  

(Starejši gredo digitalno) 
Vir:  

https://seniorsgodigital.eu  

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

grščina, švedščina, bolgarščina, 

italijanščina 

Država porekla: Bolgarija, Ciper, 

Grčija, Italija, Švedska 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☒   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Nove priložnosti za nizkokvalificirane odrasle, da pridobijo 

bistvena znanja in spretnosti ter kot odziv na nedavno migracijsko 

gibanje po vsej EU in učinke, ki jih ima na socialno vključenost, 

dostop in udeležbo, so pionirji projekta Starejši gredo digitalno, ki 

oblikuje, izvaja, spremlja in ocenjuje TOOL KIT, ki bo organizacijam 

in organom pomagal pri oblikovanju, razvoju in spremljanju lastnih INCLUSIVE STRATEGIJE na podlagi njihovih 

potreb, da bi:  

Cilj tega projekta je: 

1. prikrajšanim starejšim ponuditi priložnosti za pridobivanje, preusposabljanje ali izpopolnjevanje 

digitalnih kompetenc, da bi lahko postali aktivni državljani in socialno vključeni v digitalni svet. 

2. oblikovati, izvajati, spremljati in ocenjevati TOOL KIT, ki bo prekvalificiral ali izpopolnjeval digitalne 

kompetence starejših, da bi zagotovili njihovo dejavnost, družbeno prisotnost, e-upravljanje, e-

dostop, e-udeležbo in osebni razvoj. 

3. pilotni projekt „ONE STOP SUPPORT CENTRES“ v partnerskih državah, tako na spletu kot znotraj 

podjetja, ki bo ponujal različne inovativne, ciljno usmerjene in visokokakovostne možnosti 

vseživljenjskega učenja za pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti ter kompetenc. 

4. sistemsko podpirati aktivno staranje, dostop, socialno vključenost, udeležbo in osebni razvoj z 

uporabo digitaliziranega učnega ekosistema, pa tudi z e-storitvami, e-upravljanjem, e-sodelovanjem 

in e-komunikacijami, ki se zagotavljajo v vsaki partnerski državi. 

5. izboljšati možnosti vseživljenjskega učenja, ki jih ponujajo organizacije odraslih, ter izboljšati učno 

gradivo in vire, ki se uporabljajo za zadovoljitev potreb starejših državljanov. 

Ciljne skupine: 

1. ravne na Koroškem: odrasli, starejši od 60 let (starejši), upokojeni, brezposelni, marginalizirani, na 

podeželju, z malo priložnostmi, nizko kvalificiranimi delavci itd. 

2. posredna: izobraževalci odraslih in z njimi povezane organizacije na področju izobraževanja odraslih, 

kot so nevladne organizacije, centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje itd. 

Rezultati: 

1. Poročila: raziskovalna poročila (iz Italije, Švedske, Bolgarije, Cipra in Grčije) za opredelitev profilov in 

potreb starejših v zvezi s trenutnim stanjem v vsaki državi ter 1 primerjalno poročilo z glavnimi 

ugotovitvami za kartiranje zagotavljanja, vrzeli in izzivov izobraževanja odraslih za aktivno digitalno 

staranje. 

2. Gradivo za poučevanje in učenje: poročilo, v katerem so predstavljena načela in smernice za 

https://seniorsgodigital.eu/
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oblikovanje vodnikov, gradiva za e-učenje v zvezi s potrebami starejših državljanov in učnega načrta. 

Učni načrt je sestavljen iz 5 modulov: 

• Računalniške osnove in reševanje problemov 

• Komunikacija in sodelovanje 

• Varnost 

• Informacije in podatkovna pismenost 

• Ustvarjanje digitalnih vsebin 

ki so prevedeni v vsak partnerski jezik in za e-storitve v vsaki partnerski državi je na voljo vodnik. Tečaj 

usposabljanja je bil napisan skupaj s kontrolnimi seznami za ustvarjalca predmeta in vzgojitelja 

odraslih v zvezi z razvojem in dostavo učnega gradiva. 

3. Platforma za e-učenje in ekosistem za postopek ocenjevanja in potrjevanja: 

http://seniorsgodigital.iit.demokritos.gr/ 

4. TOOL KIT za razvoj, izvajanje in spremljanje inovativnih strategij za ponujanje in podpiranje 

programov izpopolnjevanja 

Projekt Partnerstvo vključuje organizacije iz Bolgarije, Cipra, Grčije, Italije in Švedske, 

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+. 

Datum dostopa: 04.12.2020 

  

http://seniorsgodigital.iit.demokritos.gr/
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Colabor Active  

(Aktivni Colabor) 
Vir:  

https://colabor-active.eu/   

Razpoložljivi jeziki: angleško, 

nemško, francoščina, grščina, 

španščina 

Država porekla: Avstrija, Francija, 

Nemčija, Grčija, Španija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekt "AKTIVNI COLABOR: Razvoj programa usposabljanja za krepitev 

aktivnega staranja z neprofitno ekonomijo delitve" se je začel z glavnim ciljem 

povečati kompetence (stališča, veščine, znanje) starejših oseb in njihovih 

skupnosti o tem, kako okrepiti aktivno staranje z neprofitno ekonomijo delitve, 

in sicer z inovativnim programom usposabljanja.  

Ciljna skupina: organizacije, ki podpirajo starejše osebe; organizacije, ki se 

ukvarjajo s socialnimi inovacijami; organizacije, ki se ukvarjajo z ekonomijo 

delitve; organizacije, ki se ukvarjajo s platformami IKT ekonomije delitve; 

raziskovalci; akademiki; oblikovalci politik itd. 

Specifični cilji: 

• Ozaveščanje in motiviranje celotnega kolektiva okoli Eps o njihovi zmogljivosti in potencialu, da 

sodelujejo v skupnosti in zagotavljajo dodano vrednost. 

• Prenos znanja in smernic na EP o modelih sodelovanja in podpornih platformah IKT. 

• Prenos znanja in smernic skupnostim o tem, kako vključiti EP v takšne modele sodelovanja. 

• Razvijanje digitalnih spretnosti EP za izkoriščanje platform IKT, ki podpirajo NFPSE. 

Rezultati: 

• Metodološki vodnik za usposabljanje starejših oseb in njihovih skupnosti o izvajanju neprofitnega 

delitvenega gospodarstva za aktivno staranje.  

• Gradiva za usposabljanje za ustvarjanje in izboljšanje kritičnih kompetenc.  

• Dejavnosti izkustvenega usposabljanja za izboljšanje praktičnega in izkustvenega usposabljanja.  

• Platforma za e-učenje: https://platform.colabor-active.eu/ 

• Vzpostavitev 4 enot delitvene aktivnosti.  

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske Komisije v okviru programa ERASMUS+. 

programa. 

Datum dostopa: 04.12.2020 
 

  

https://colabor-active.eu/
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IT kurz pre seniorov  

(IT tečaj za starejše) 
Vir:  

https://angazovanaskola.sk/ocenene-

projekty/it-kurz-pre-seniorov    

Razpoložljivi jeziki: slovaško Država porekla: Slovaška 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Tečaj IT za starejše je bil osredotočen na razvoj znanj in spretnosti 

na področju informacijske tehnologije za starejše, s katerimi bi 

lahko izboljšali svoje spretnosti pri delu z računalnikom, tabličnim 

računalnikom ali pametnim telefonom, se seznanili s sodobnimi 

tehnologijami in jih uporabili za izboljšanje kakovosti svojega življenja.  

Glavna motivacija za ustvarjanje aktivnosti je bila posredna zahteva skupnosti, pa tudi prve zasebne gimnazije 

v Bratislavi. Gimnazija že dolgo poskuša odpreti šolsko skupnost širšemu okolju, s ciljem, da se učenci in učenci 

srečajo z navadnimi ljudmi in izkusijo drugačno okolje kot doma ali v šoli. Na ta način šola ustvarja in išče 

situacije in stike, kjer učenci zapustijo svoje območje udobja in spoznajo ljudi, ki so prikrajšani in živijo v 

drugačnih okoliščinah. 

Prva zasebna gimnazija v Bratislavi je bila nagrajena z oznako Engaged School za svoj projekt „Tečaj IT za 

starejše“ kot finalist prve nacionalne nagrade leta 2020. 

Nagrajena dejavnost šole se je osredotočila na pomoč starejšim v okrožju Bratislava – Ružinov.  Odzvala se je 

tudi na članek v mesečni reviji Ružinovské echo občinskega okrožja, ki je opisala veliko zanimanje upokojencev 

v lokalni skupnosti Ružinov za informacijsko izobraževanje. V sodelovanju z lokalnimi oblastmi je šola 

opredelila skupino starejših in se jim približala s ponudbo predmeta, osredotočenega na razvoj IT spretnosti. 

Vsak starejši je imel enega učenca, ki je bil tudi njegov osebni pomočnik.  

Datum dostopa: 04.12.2020 
 

  

https://angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/it-kurz-pre-seniorov
https://angazovanaskola.sk/ocenene-projekty/it-kurz-pre-seniorov
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Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov  

(Izboljšanje digitalnih spretnosti starejših) 
Vir:  

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-

agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-

pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-

vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-

tabletom/index.html    

Razpoložljivi jeziki: slovaško Država porekla: Slovaška 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☒   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno 

gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

S projektom „Izboljšanje digitalnih spretnosti starejših“ bo MIRRI 

SR pomagal starejšim pri navigaciji na novih tehnologijah, učenju 

njihove uporabe ali izboljšanju IT spretnosti. Projekt, za katerega 

je bilo dodeljenih 69,4 milijona EUR, vključuje ne le usposabljanje 

v živo in e-učenje, temveč tudi zagotavljanje podatkovne povezljivosti in distribucijo starejših tabličnih 

računalnikov ali drugih naprav (kot so prenosni računalniki in pametni telefoni) usposobljenim starejšim, ki se 

pridružijo projektu in izrazijo zanimanje za tehnično podporo. 

Izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti starejših je del načrta Slovaške republike za okrevanje in odpornost, za 

katerega je SR MIRRI pripravil komponento Digitalna Slovaška za podporo kibernetske varnosti, digitalnega 

gospodarstva, e-uprave ter digitalnih znanj in spretnosti.  

Projekt je trenutno v pripravljalni fazi. Ministrstvo se pogaja z univerzami tretjega razreda, osnovnimi in 

srednjimi šolami, občinami ter državljanskimi združenji, ki delajo s starejšimi. Ministrstvo za informatiko 

načrtuje začetek prve faze digitalnega usposabljanja za starejše spomladi 2022. Več tisoč upokojencev bi se 

lahko usposabljalo že naslednje leto. 

Ciljna skupina tega projekta so državljani iz prikrajšanih skupin: 

• Zaposleni v javni upravi, starejši od 55 let (ustvarjeno okolje bo omogočilo spletno testiranje in 

izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti zaposlenih v javni upravi, ki ustrezajo opredelitvi prikrajšanih 

skupin prebivalstva, hkrati pa bo preverilo možnost poznejše uporabe tudi v izbirnem postopku in 

podporo posodabljanju digitalnih znanj in spretnosti med trajanjem javnega razmerja, pogodbe o 

zaposlitvi),  

• Invalidni in starostni upokojenci, ki ne spadajo v kategorijo starejših državljanov (mlajši od 65 let, z 

invalidsko ali starostno pokojnino),  

• Starejši (populacija po delovni starosti, tj. starejši od 65 let),  

• Oseb s posebnimi potrebami. 

Datum dostopa: 04.11.2021 
 

  

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-seniorom-pomozeme-vstupit-do-digitalneho-sveta-vdaka-bezplatnym-skoleniam-aj-specialnym-tabletom/index.html
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Digitálna koalícia 

(Digitalna koalicija) 
Vir:  

https://digitalnakoalicia.sk/ 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

slovaško 

Država porekla: Slovaška 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Digitalna koalicija temelji na prvotni zamisli Evropske komisije, ki 

je bila svetu prvič predstavljena leta 2013 kot velika koalicija za 

digitalna delovna mesta. Na Slovaškem je to pobudo prevzelo 

slovaško združenje IT skupaj z našim ministrstvom za naložbe, 

regionalni razvoj in informatizacijo Slovaške republike, 

27. septembra 2017 pa je bila ustanovljena nacionalna koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta – 

digitalna koalicija.  

Njegov cilj je kljub spektru javnih, zasebnih, akademskih organizacij in organizacij civilne družbe na Slovaškem 

mobilizirati za izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti državljanov, strokovnjakov za informacijsko tehnologijo, 

vseh zaposlenih in izobraževanja.  

Člani se pridružijo digitalni koaliciji prostovoljno in brezplačno z lastnimi zavezami za upravljanje digitalne 

preobrazbe družbe. Hkrati se vsak član zavezuje, da bo prispeval k promociji teme digitalne preobrazbe na 

svojem področju delovanja v okviru svojih zmožnosti ter pomagal pri pripravi študije o vplivu in pripravljenosti 

na digitalno preobrazbo. Trenutno ima Digitalna koalicija 83 članov, ki so skupaj prijavili 232 zavez.  

Datum dostopa: 04.11.2021 

  

https://digitalnakoalicia.sk/


 

-68- 

Dlhujeme im to  

(Smo jim to dolžni) 
Vir:  

https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/   

Razpoložljivi jeziki: slovaško Država porekla: Slovaška 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno 

gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

1 od 6 upokojencev je v skladu z raziskavo iz leta 2018 v javni 

službi (zlasti na področju zdravstvenih storitev) plačal 

podkupnino. Starejši so tudi bolj verjetno, da verjamejo 

dezinformacije.  

Družba Transparency International Slovensko je zato začela projekt za povečanje njihove ozaveščenosti, ki se 

imenuje „Smo jim to dolžni“. Starejši so preobremenjeni z manipulacijo in korupcijo, o katerih bi poročala le 

četrtina. Ranljivostdedičev je povezana z nižjo ozaveščenostjo in njihovo sposobnostjo ločevanja dejstev od 

napačnih informacij. Zato je družba Transparency pripravila dvoletni projekt, v katerem so podprli 

izobraževanje starejših v obliki usposabljanja (v celotni Slovaško za izobraževanje vsaj 1 500 starejših), da bi jih 

bolje zaščitili pred korupcijo ali manipulacijo. 

Razvili so tudi:  

• Akademija za preglednost (osredotočena na lokalno upravo, javne izdatke, pravosodje in 

informacijsko pravo, izobraževanje, uradnike in etiko, zdravje in kritično razmišljanje prek kvizov, 

vodnikov, praktičnih nasvetov in odgovorov ter zgodb – podcasti); 

• razvrstitev in portali (preiskovanje bolnišnic, odprta lokalna uprava, javna podjetja, Bugles, odprta 

sodišča, odprto tožilstvo, zemljevid družinskih povezav v sodstvu, pogodbe o odprti vladi, subvencije 

za koronavirus); 

• publikacije in knjiga z naslovom „Moč korupcije“. 

Datum dostopa: 04.11.2021 
 

  

https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/
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Digitaler Engel  

(Digitalni Angel) 
Vir:  

https://www.digitaler-engel.org 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Projekt „Digitaler Engel“ podpira starejše ljudi pri uporabi 

digitalnih storitev – blizu vsakdanjemu življenju, osebno in lokalno.  

Rezervacija potovanj na spletu, bivanje v stiku z vnuki na spletu ali 

preoblikovanje lastnega doma v pameten dom: mobilna 

svetovalna ekipa nudi pomoč pri specifičnih vprašanjih o 

digitalizaciji. Starejši ljudje na praktičen, oseben način in na kraju samem učijo, kako se lahko vsakodnevne 

rutine in navade obogatijo in olajšajo z digitalnimi aplikacijami. V ta namen projektna skupina potuje po 

podeželskih regijah Nemčije z informacijskim kombijem. 

Poleg tega so na spletu na voljo brošure, videoposnetki, navodila in nasveti za nadaljnje informacije o 

digitalnem svetu. Gradivo je na voljo tukaj: https://www.digitaler-engel.org/materialien  

Za starejše državljane – skupina za ozaveščanje Digitalerja Engela  

Naša ekipa gre kamorkoli gredo starejši ljudje v vsakdanjem življenju: od tržnice do srečanj starejših občanov. 

V osebnih pogovorih so predstavljene digitalne ponudbe, odgovori na konkretna vprašanja in strahovi se 

zmanjšajo. 

Za mediatorje znanja – oblikovanje trajnostne digitalne udeležbe 

Projektna ekipa prikazuje priložnosti za obogatitev in olajšanje vsakdanjega življenja z digitalnimi storitvami. 

Vsakodnevne izzive je mogoče lažje premagati z digitalizacijo. Mediatorji znanja so z veseljem podprti pri 

njihovem lokalnem delu s prilagojenimi ponudbami na kraju samem. 

Za regionalne ponudnike – vodnik po digitalnih ponudbah 

Projekt podpira prenos digitalnih znanj in spretnosti z mreženjem lokalnih akterjev. Projekt skupaj s partnerji iz 

regije omogoča razširjanje njihovih obstoječih ponudb za starejše. 

Datum dostopa: 12.05.2022 

  

https://www.digitaler-engel.org/
https://www.digitaler-engel.org/materialien
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Digital Kompass  

(Digitalni Kompas) 
Vir:  

https://www.digital-kompass.de 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Digitalni Kompas zagotavlja brezplačne storitve za starejše 

državljane na internetu in drugih temah. Na 100 lokacijah po vsej 

Nemčiji spletni vodniki podpirajo starejše pri preizkušanju 

digitalnih ponudb.  

Digitalni kompas je zbirališče za osebno izmenjavo, za usposabljanje na kraju samem in na spletu ter za 

pridobivanje gradiva.  

Vsako četrtletje se poudari in predstavi nova tema na spletni strani in v glasilih.  
Gradivo je na voljo na desetih izbranih temah. Trenutno je na voljo več kot 250 člankov – na primer „možnosti 

digitalnega šifriranja“, „spletni prenos denarja“, „mobilnost“ ali „digitalna udeležba“. Poleg tega so na voljo 

tudi dodatna informativna gradiva, listi za vaje in tečaji usposabljanja. 

Datum dostopa: 12.05.2022 

  

https://www.digital-kompass.de/
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Deutscher Seniorentag  

(Nemški dan starejših občanov) 
Vir:  

https://www.deutscher-

seniorentag.de 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

nemški 

Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☐   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☒   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Nemški dan starejših državljanov je najpomembnejši nacionalni 

dogodek o staranju v Nemčiji. Z raznolikim programom dogodkov in 

sejmom ponuja starejšim ljudem in njihovim sorodnikom informacije in 

predloge za dobro življenje v starosti. Politiki, združenja in družba 

razpravljajo o aktualnih vprašanjih dela in politike starejših državljanov. 

Nemški dan starejših poteka izmenično pod pokroviteljstvom zveznega 

kanclerja ali zveznega predsednika. 

Nemški dan starejših državljanov poteka vsaka tri leta, naslednjič leta 2024. Na razstavnem prostoru številne 

organizacije predstavijo svoje ponudbe za starejše, podjetja predstavijo izdelke in storitve za ciljne skupine 

50plus. 

Nemški dan starejših državljanov vabi obiskovalce vseh generacij: 

• obveščanje o temah, povezanih s staranjem in starejšimi 

• izmenjava izkušenj in vzpostavljanje stikov 

• razpravljati o aktualnih vprašanjih v zvezi s politiko staranja 

• da bi preizkusili nove stvari na razstavi in na številnih dogodkih 

• da bi doživeli znane osebnosti iz družbe in politike v živo 

 

Datum dostopa: 12.05.2022 

  

https://www.deutscher-seniorentag.de/
https://www.deutscher-seniorentag.de/
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DigitalPakt Alter  

(Digitalni pakt za starost) 
Vir:  

https://www.digitalpakt-alter.de 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☐   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Digitalni pakt za starost (DigitalPakt Alter) je pobuda za krepitev 

družbene udeležbe in udejstvovanja starejših v digitaliziranem 

svetu.  

Digitalni pakt za starost je zasnovan kot dolgoročnejša pobuda. 

Skupaj s partnerskimi organizacijami z vseh družbenih področij je 

treba na kooperativen in medsektorski način razviti najrazličnejše 

ukrepe za okrepitev digitalne udeležbe.  

Poudarek je na samostojnem in samostojnem življenju v starosti in vključuje področja ukrepanja, ki so opisana 

v Osmem poročilu o staranju kot bivalnem okolju: Stanovanja, mobilnost, socialna udeležba, zdravstvo in 

oskrba ter soseske. 

V okviru digitalnega pakta za starost se je začel izvajati program financiranja za vzpostavitev in razširitev 

digitalnih krajev izkušenj. Prijavijo se lahko akterji, kot so „višje državljanske internetne pobude“, ki starejšim 

zagotavljajo priložnosti za učenje in prakso z nizkimi pragi (v obliki „mesta digitalnih izkušenj“). So pomemben 

in koristen dodatek k drugim oblikam digitalnega izobraževanja, vendar potrebujejo lokalno mreženje in 

finančno podporo, da bi bili trajnostni. 

Pobuda ponuja tudi regionalno razvrščeno podatkovno zbirko 150 ustanov v Nemčiji, ki imajo digitalne 

storitve, omrežja ali pomoč in usposabljanje za starejše.  

https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte-1 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.digitalpakt-alter.de/
https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte-1
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Goldener Internetpreis – Digitalni aktiv im Alter  

(Nagrada Zlati internet – Digitalno aktivna v kasnejšem življenju) 
Vir:  

https://www.goldener-

internetpreis.de 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

60-plus generacije, še posebej tiste, starejše od 70 let, še vedno 

uporabljajo internet zelo malo v primerjavi z mlajšim 

prebivalstvom. Še posebej pa imajo od tega koristi starejše 

generacije. Zato od leta 2012 nagrada „Zlati internet“ počasti ljudi, 

pobude in od leta 2017 občine, ki podpirajo starejše pri varnem 

vstopanju in uporabi spletnega sveta. Nazadnje je bilo skoraj 100 

prijav po vsej državi. 

Za nagrado se lahko prijavijo v naslednjih kategorijah:  

• Kategorija 1: Digitalna udeležba – podpora ljudem v času Corone 

• Kategorija 2: Internet za vse – raznolikost ciljnih skupin! 

• Kategorija 3: Sodelovanje v skupnosti – raznolikost digitalnih načinov! 

• Posebna nagrada: Spoštljivo – aktivno za pošteno obravnavo na internetu! 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.goldener-internetpreis.de/
https://www.goldener-internetpreis.de/
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DigitaleSenior:innen  

(Digitalni starejši državljani) 
Vir:  

https://www.digitaleseniorinnen.at/ 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Avstrija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

DigitaleSenior:innen (Digitalni starejši državljani) je storitev za 

digitalno izobraževanje starejših v Avstriji. Njihov cilj je zagotoviti, 

da imajo vsi ljudje dostop do priložnosti, ki jih prinaša 

digitalizacija. Pri tem izobraževalna ustanova nudi podporo s 

pomočjo nasvetov strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, medijske pedagogike, informacijske 

tehnologije in organizacijskega razvoja. 

Ponudba digitaleSenior:innen je namenjena tako izobraževalnim ustanovam kot tudi trenerjem. Zagotavljajo 

podporo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih programov za starejše. Kot kontaktne osebe za starejše 

prijazno poučevanje in učenje pomagajo pri razvoju in vizualizaciji projektov. 

Storitvena točka zagotavlja brezplačne nasvete o razvoju, načrtovanju in izvajanju ponudb v okviru digitalnega 

izobraževanja starejših. Primeri nasvetov bi lahko izgledali takole: 

• Kako lahko dosežem svojo ciljno skupino še bolje? 

• Kako lahko zagotovim nizko mejno vrednost svojih ponudb? 

• Katera didaktična in metodološka raznolikost lahko izboljša moje ponudbe? 

• Kateri preprosti ukrepi se lahko sprejmejo za izboljšanje ali zagotavljanje kakovosti? 

• Kakšne možnosti za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje imajo vodje usposabljanja? 

• Kako lahko izvajam svoje ponudbe v spletnem okolju? 

Poleg tega je na spletni strani na voljo najrazličnejša učna gradiva v obliki brošur, informativnih listov, 

predstavitev, obrazložitvenih videoposnetkov in kvizov ter navodil po korakih. 

https://www.digitaleseniorinnen.at/leistungen/schulungsmaterialien/ 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.digitaleseniorinnen.at/
https://www.digitaleseniorinnen.at/leistungen/schulungsmaterialien/
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Wissensdurstig  

(Thirsty for knowledge) 
Vir:  

https://www.wissensdurstig.de/ 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene / kulturne 

dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in 

negovalci 

 

Opis: 

Spletni portal Wissensdurstig.de je del storitvene točke 

„Digitizacija in izobraževanje starejših“. Storitvena točka obstaja od 

leta 2017 in je nacionalna kontaktna točka za vprašanja o 

spodbujanju učenja in izobraževanja v starosti ter zlasti o 

izobraževanju v okviru digitalizacije. 

Žejen po znanju: 

• podpira starejše pri iskanju izobraževalnih ponudb in dogodkov na njihovem območju, 

• kvalificira multiplikatorje v izobraževalnem delu pri oblikovanju ustreznih učnih možnosti, 

• svetuje odgovornim v lokalnih organih, zveznih deželah in zvezni vladi pri vzpostavljanju trajnostnih 

struktur. 

Delo agencije za storitve financira zvezno ministrstvo za družino, starejše, ženske in mlade. 

Na spletni strani wissensdurstig.de so na voljo informacije o možnostih izobraževanja za starejše po vsej 

Nemčiji, nasveti in gradivo o digitalizaciji in izobraževanju v starosti, zanimiva dejstva za ponudnike 

izobraževanja, primeri dobre prakse in aktualne informacije o digitalizaciji, izobraževanju, projektih, kampanjah 

in še več. Ponudniki izobraževanja se lahko registrirajo na wissensdurstig.de in sami vnesejo svoje izobraževalne 

ponudbe na spletu ali pa uporabijo samodejni vmesnik v svoji zbirki podatkov o dogodkih. Ponudniki bi morali 

biti organizirani na nepridobitni osnovi, ponudbe pa bi morale biti poceni. 

 Začetne ideje za nadaljevanje izobraževanja starejših ponuja wissensdurstig.de v brošurah „Neugierig bleiben“ 

(Stay radoveden) in „Wegweiser durch die digitale Welt“ (Vodnik za digitalni svet). 

• https://www.wissensdurstig.de/wp-

content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf 

• https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgebe

r_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf  

Informacijski youtube video o delu wissensdurstig.de:  

https://www.youtube.com/watch?v=W6q3O0C7Ios&t=3s 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.wissensdurstig.de/
https://www.wissensdurstig.de/wp-content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf
https://www.wissensdurstig.de/wp-content/uploads/2019/03/52_neugierig_bleiben_bildung_und_lernen_im_alter.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2019/BAGSO_Ratgeber_Wegweiser_durch_die_digitale_Welt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W6q3O0C7Ios&t=3s
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Stiftung Digitale Chancen  

(Fundacija za digitalne priložnosti) 
Vir:  

https://www.digitale-chancen.de/ 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Fundacija za digitalne priložnosti (Stiftung Digitale 

Chancen) je odustanovitve leta 2002 zavezana raziskovanju 

družbenih posledic digitalizacije, zavzemanju za enak dostop 

do interneta za vse ljudi in krepitvi njihove medijske 

pismenosti.  

Njegov cilj je spodbujati digitalno integracijo vseh družbenih skupin in preprečiti nevarnost digitalnega 

razkoraka. Fundacija za digitalne priložnosti je pod pokroviteljstvom Zveznega ministrstva za gospodarstvo in 

varstvo podnebja ter zveznega ministrstva za družino, starejše, ženske in mlade. 

Internet ponuja priložnosti za več informacij, večjo udeležbo in družbeno angažiranost. Fundacija želi ustvariti 

pogoje za vse ljudi, da sodelujejo v digitalni družbi in jo aktivno oblikujejo. Osrednja tema fundacije je digitalna 

vključenost – v ta namen deluje zlasti na naslednjih tematskih področjih: 

• spodbujanje medijske kompetence 

• spletna varnost 

• uporabnost/dostopnost 

Da bi drugim institucijam olajšali ustvarjanje digitalnih ponudb za usposabljanje starejših, je fundacija 

pripravila vodnik. Z vodnikom „Digitalne kompetence za starejše“ želi Fundacija za digitalne priložnosti 

prispevati k temu, da starejši pridobijo potrebne kompetence pri obravnavanju digitalnih aplikacij in okrepijo 

njihovo samozavest.  

https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11 &key=1553  

Fundacija je vpisana v evropski register za preglednost na naslovu: 

http://ec.europa.eu/TransparencyRegister/javno/posvetovanje/displaylobbyist.do?id=948042627375–19. 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.digitale-chancen.de/
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11%20&key=1553
http://ec.europa.eu/TransparencyRegister/javno/posvetovanje/displaylobbyist.do?id=948042627375–19
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Cyberfibel  

(Kibernetski vodnik) 
Vir:  

https://www.cyberfibel.de 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☐   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Cyberfibel je namenjen vsem, ki so poklicno ali prostovoljno dejavni na 

področju svetovanja ali izobraževanja potrošnikov in ki prispevajo v 

združenja, fundacije, izobraževalne ustanove ali zveze, da bi podprli 

druge ljudi pri varnem ravnanju z digitalnim svetom. Kiberfibel je osnova 

za širjenje znanja – in s tem tudi za lastno pridobivanje znanja v smislu 

spremljevalne referenčne knjige. 

Kiberfibel sestavljata dva oddelka: V prvem delu „digitalni svetovi“ prikazujejo vsakodnevne aplikacije 

digitalnih tehnologij v zasebnem in poklicnem življenju. Med drugim gre za razmislek o vedenju na internetu in 

razvoj strategij, ki temeljijo na tem, kako je mogoče internetne ponudbe uporabljati varno in razumno na 

individualni podlagi. V drugem delu, „digitalne kompetence“, primer obravnava tveganja v spletnem svetu in 

daje praktična priporočila o tem, kako zaščititi sebe in svoje naprave pred morebitnimi grožnjami iz interneta. 

Obe področji je mogoče obravnavati zaporedoma ali neodvisno drug od drugega, saj ne gradita drug na 

drugem.  

Vaje vodnika na praktičen način prenašajo osnovno znanje in ga razširjajo. Omogočajo vam, da pridobite 

strategije in vzorce vedenja za varno in samozavestno uporabo interneta na eni strani ter jih posredujete 

drugim na drugi strani.  

Vse vaje mora spremljati usposobljena oseba, npr. izvajalec usposabljanja. Pri izvajanju vaj doma mora biti 

prisoten kompetenten družinski član, znanec ali prijatelj. Zlasti je pomembno zagotoviti, da se ne sklepajo 

pogodbe in da se ne sklepajo nobene plačilne obveznosti. 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.cyberfibel.de/
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Fit4internet 

Vir:  

https://www.fit4internet.at/page/home 

Razpoložljivi jeziki: angleški, 

nemški, avstrijski znakovni jezik 

Država porekla: Avstrija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  kulturne 

dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☒   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

V okviru pobude fit4internet so bili uvedeni tečaji usposabljanja za 

osnovna digitalna znanja in spretnosti za generacijo 60+. Ponudba po 

meri za odkrivanje možnosti mobilnega interneta, za aktivno uporabo in 

komunikacijo z njim na sodoben način.  

Pametni telefon, internet, spletne trgovine, uradni kanali – mobilnost ni 

več le vprašanje telesne pripravljenosti. Da bi lahko sodelovali v družbenem življenju v digitalni dobi, starejši 

potrebujejo digitalno kompetenco – naj bo to, da ostanejo v stiku s znanci, družino in prijatelji ali da opravljajo 

vsakodnevne naloge na samoodločen način. 

Pobuda fit4internet se je začela s tečajem „Kaffee Digital“ (Coffee 

Digital) za starejše državljane. Profesionalni trenerji so dali 

potrebne osnove v prijetnem in priložnostnem vzdušju, tako da 

lahko starejši brez (veliko) izkušenj v digitalnem svetu varno 

sprejmejo svoje prve korake na internetu, z mobilnimi telefoni & 

co – nezapleteno in brezplačno. 

Poleg „Kaffee Digital“ je treba posebej omeniti tudi pojasnjevalne videoposnetke o uporabi pametnega 

telefona na spletni strani: https://www.fit4internet.at/view/digitale-lebenswelten    

Datum dostopa:  

  

https://www.fit4internet.at/page/home
https://www.fit4internet.at/view/digitale-lebenswelten
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SeniorenWeb  

(Spletno mesto za starejše) 
Vir:  

https://www.seniorenweb.org/ 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Avstrija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Leta 2017 je bilo na Dunaju ustanovljeno združenje SeniorenWeb 

(Spletno mesto za starejše). Cilj je omogočiti dostop do potenciala 

digitalizacije tudi starejšim.  

Zlasti v kriznih ali izrednih razmerah (npr. bolezen, potreba po oskrbi, 

nepremična mobilnost itd.) digitalna mobilnost pomaga: 

• vzdrževanje socialnih stikov 

• poskrbite za vsakodnevne opravke 

• ohranite neodvisnost 

• ustvarite dnevno strukturo 

• ostanite zdravi 

Vendar pa statistični podatki kažejo, da v Avstriji, tudi v letu 2020, skoraj 550.000 ljudi, starih od 55 do 75 let, 

še nikoli ni uporabljalo interneta. Zato mora biti tudi naša dolžnost, da starejših ljudi ne pustimo na poti 

digitalizacije, temveč da jih motiviramo in podpiramo na poti. 

Zato si je združenje zastavilo svoje poslanstvo, da spodbuja naslednje: 

• digitalno izobraževanje in svetovanje, 

• digitalno mreženje in 

• digitalno prostovoljstvo 

Glavni stebri so:  

• Dogodki (spletna in offline usposabljanja, predavanja, pogovori) 

• Portal za starejše 

• Portal za digitalno znanje (usposabljanje o pametnih telefonih, tabličnih računalnikih in uporabi 

računalnikov iz Avstrije, Nemčije in Švice). 

Datum dostopa: 13.05.2022 

  

https://www.seniorenweb.org/
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Digital mobil im Alter – der Podcast für Senioren 

(Digitalno mobilni v starosti – podcast za starejše) 
Vir:  

https://www.podcast.de/podcast/946545/archiv 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☒   projekt 

☐   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno 

gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / 

aplikacija 

☒   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in 

negovalci 

 

Opis: 

Zlasti kriza zaradi koronavirusa je pokazala, kako pomembne in koristne so lahko digitalne ponudbe. Ta 

podcast iz Fundacije za digitalne priložnosti in O2 želi spodbuditi starejše k raziskovanju digitalnega sveta. 

Daniel Finger govori s strokovnjaki, prizadetimi in navdušenci ter daje veliko predlogov in nasvetov. 

Podcast ima trenutno sedem epizod:  

• Do te točke in še dlje 

• Starejši na internetu – osebne izkušnje 

• Strahovi, osamljenost, skrbi 

• Prepoznavanje lažnih informacij iz mreže 

• Starejši in Corona 

• Starejši in internet: Močna ekipa 

• Digitalno mobilni v starosti – kaj pričakovati 

 

Datum dostopa: 01.06.2022 

  

https://www.podcast.de/podcast/946545/archiv
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Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk Älterer Erwachsener 

(ViLE) e.V.  

(Virtualno in realno učenje in kompetenčna mreža za starejše odrasle) 
Vir:  

https://vile-netzwerk.de 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☐   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☐   učitelji in trenerji 

☐   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

„Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk 

Älterer Erwachsener (ViLE) e.V.“ (Virtualno in realno 

učenje in kompetenčna mreža za starejše odrasle) so 

decembra 2002 ustanovili starejši državljani in osebje nadaljnjih izobraževalnih ustanov iz vse Nemčije.  

Mreža ponuja uvodne tečaje iz tehničnih osnov virtualnega učenja, virtualnih literarnih krogov, lastnega 

spletnega časopisa za odrasle, ki se zanimajo za nadaljnje izobraževanje (www.lerncafe.de), projektnega in 

seminarskega dela, delavnic in potovalnih ponudb v smislu raziskovalnega potovanja. Člani sodelujejo 

praktično in v resničnem življenju, tudi v regionalnih skupinah. 

Najnovejši projekt združenja je izdelava informativne brošure o možnostih izobraževanja starejših na 

univerzah: „Digital Study Guide for All“ (Digitalni vodnik za vse). 

Datum dostopa: 01.06.2022 

  

https://vile-netzwerk.de/
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Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.  

(Urad višjih državljanov) 
Vir:  

https://seniorenbueros.org/ 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☒   zdravje 

☒   dostop do storitev 

☒   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☒   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☒   usposabljanje / učno gradivo 

☒   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. (BaS) je mreža približno 

450 uradov za starejše v Nemčiji. Uradi starejših občanov spodbujajo 

prostovoljno udejstvovanje starejših in se zavzemajo za kakovostno 

življenje.  

Ljudje, starejši od 50 let, so danes bolj aktivni in številčnejši kot kadarkoli 

prej. Bas ima konstruktivno vlogo pri oblikovanju demografskih sprememb in zagotavlja spodbude za delo 

starejših državljanov. Predstavlja realistično podobo starosti, ki temelji na potencialu starejših ljudi. 

Bas svetuje lokalnim organom in neodvisnim organizacijam pri ustanavljanju in nadaljnjem razvoju uradov za 

starejše državljane ter zastopa njihove interese na zvezni in državni ravni. Ponuja svetovanje, nadaljnje 

usposabljanje in strokovne konference ter začenja projekte, ki se izvajajo na lokalni ravni. 

V pisarnah starejših občanov je zagotovljena strokovna podpora, vključno z izmenjavo izkušenj in ustreznimi 

okvirnimi pogoji za prostovoljce ter ob upoštevanju dobre kulture spoštovanja. 

Številne pisarne za starejše nudijo pomoč v obliki ur posvetovanja na internetu, sestankov za osebne 

računalnike ali svetovalnih storitev starejših za starejše. Zavzemajo se tudi za digitalno in družbeno udeležbo 

(n)onlinerjev. 

Datum dostopa: 01.06.2022 

  

https://seniorenbueros.org/
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Digitaltag  

(Digitalni dan) 
Vir:  

https://digitaltag.eu 

Razpoložljivi jeziki: nemški Država porekla: Nemčija 

Tematsko področje: 

☒   internet 

☒   splošni vidiki IKT 

☐   zdravje 

☐   dostop do storitev 

☐   prosti čas / družbene /  

kulturne dejavnosti 

☐   drugo 

Vrsta dobre prakse: 

☐   projekt 

☒   pobuda 

☐   program 

☐   izdelek 

☐   usposabljanje / učno gradivo 

☐   mreža  

☐   spletno mesto / aplikacija 

☐   drugo 

Ciljna skupina: 

☒   starejši državljani 

☒   strokovnjaki, ki delajo s 

starejšimi državljani 

☒   učitelji in trenerji 

☒   prostovoljci in negovalci 

 

Opis: 

„Digitaltag“ (Digitalni dan) je dan ukrepov za digitalno udeležbo 

po vsej državi. Digitalizacija naj bi postala vsakdanja izkušnja za 

vse državljane s številnimi dejavnostmi.  

Po vsej Nemčiji se bodo ljudje na digitalnem dnevu zbrali na 

različnih formatih dogodkov, da bi skupaj odkrivali digitalne tehnologije in jih bolje spoznali. Vsak lahko na 

digitalni dan ponudi svoje aktivnosti: Posamezniki, združenja, organizacije, organi ali podjetja. Na ta način je 

mogoče razsvetliti in razpravljati o različnih vidikih digitalizacije na Digitaltag. 

Digitalni dan poteka enkrat letno. 

Vsi ukrepi digitalnega dne bi morali: 

• obravnavati čim bolj dostopno temo v zvezi z digitalizacijo (npr. digitalna udeležba, digitalna znanja in 

spretnosti, digitalizacija in družba, digitalne tehnologije). 

• bodite odprti za najrazličnejše udeležence. 

• je na voljo brezplačno, če je to mogoče. 

• biti lahko dostopen, na primer z nezapleteno registracijo. 

Datum dostopa: 01.06.2022 

 

 

Več primerov dobrih praks je na voljo na spletni strani: http://digitalageing.eu 

  

https://digitaltag.eu/
http://digitalageing.eu/
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