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Kako dolgo projekt traja? 
Projekt se bo izvajal 24 mesecev, se je od 31.12.2019 do 30.12.2021. 

Kateri so glavni cilji? 
Splošni cilji tega projekta so: 

• odpraviti vrzel med starajočim se prebivalstvom in digitalno pismenostjo ter obravnavati 

veliko potrebo po digitalnih ključnih kompetencah starejših in jim omogočiti večjo 

dostopnost digitalnih kompetenc 

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

imenovane "front-linerje", ki so v neposrednem in pogostem stiku s starejšimi, da pokažejo 

in pojasnijo, katere pobude in programi obstajajo za starejše, da bi se naučili uporabljati 

spletna orodja, ki izboljšujejo njihovo zdravje in kakovost življenja. 

Posebni cilji projekta: 

• vzpostaviti e-platformo z interaktivno podatkovno bazo, ki omogoča iskanje po različnih 

parametrih, ki opisuje in omogoča dostop do pobud, orodij in metod ter drugega gradiva, 

ki je bilo ugotovljeno in zbrano v okviru projekta, v zvezi s spodbujanjem digitalnih 

spretnosti ljudi tretjega življenjskega obdobja, ki so potrebne za dostop do javnih storitev 

na spletu, prilagajanje digitalno usmerjenemu svetu in samozavest pri uporabi spletnih 

orodij, ki pomagajo izboljšati njihovo zdravje in kakovost življenja. 

• pripraviti katalog "Staranje v digitalni dobi - podpora dobrih praks za dvig digitalnih 

kompetenc starejših", ki bo podal pregled trenutnega stanja specifičnega projektnega 

okolja v državah partnericah. Obogaten bo z izsledki transnacionalnih srečanj štirih srečanj 
v vsaki partnerski državi, na katerih bodo strokovnjaki iz posameznih nacionalnih in 

lokalnih organizacij za izobraževanje starejših, strokovnjaki, negovalci in prostovoljci, ki 

delajo s starejšimi, s predstavniki našega strateškega partnerstva razpravljali o teh 

vprašanjih. 

• organizirati spletni interaktivni forum za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ki bo spodbujal 

dejavnosti mreženja in izmenjave ne le med partnerji in organizacijami za izobraževanje 

starejših v njihovih državah, temveč tudi na evropski ravni. Z novimi prevajalskimi 

storitvami bo mogoče odpraviti jezikovne ovire med uporabniki iz različnih držav ter 

spodbujati izmenjavo in pomagati pobudam, ki prispevajo k evropski družbi kot celoti. 

Katere so ciljne skupine? 
Ciljna skupina našega projekta niso le organizacije za izobraževanje starejših, temveč tudi drugi 

strokovnjaki, negovalci in prostovoljci, ki delajo s starejšimi. Slednji so v tesnem in neposrednem 

stiku s starejšimi državljani. Vendar običajno niso obveščeni o najnovejših dosežkih na področju 

usposabljanja o IKT. Naše gradivo jim bo zagotovilo odličen vir, ki ga bodo lahko uporabljali pri 
svojem rednem delu s starejšimi, da bi jim pokazali in pojasnili, katere pobude in programi 

obstajajo za starejše, da bi se naučili uporabljati spletna orodja, ki izboljšujejo njihovo zdravje 

in kakovost življenja. 

Zakaj se osredoto čamo na to temo? 
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 2060 vsak tretji Evropejec starejši od 65 



let, vsak osmi pa bo star 80 let in več. Zelo stari ljudje tako ne bodo več manjšina v naših 
družbah, temveč pomembna skupina državljanov. Prišel je čas, da spremenimo odnos do njih 

in se z nezmožnosti preusmerimo na priložnosti in prednosti. Starejši generaciji je treba 

zagotoviti izobraževalno podporo, da bodo lahko čim dlje ostali aktivni člani družbe in se 

samostojno soočali 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 posredujejo 

računalniki in naprave mobilne tehnologije. Vendar pa starejši državljani predstavljajo velik del 
družbe, ki večinoma nima potrebnih znanj in spretnosti za sodelovanje v tem razvoju. To stanje 

ustvarja vse večjo skupino prikrajšanih državljanov in prispeva k digitalnemu razkolu v evropski 

družbi. 

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

za izboljšanje kakovosti življenja, zlasti za starejše državljane. Storitve, vključno z javnimi 

storitvami in poslovnimi transakcijami, se bolj kot kdaj koli prej selijo na splet. Pomanjkanje 

digitalnih spretnosti pri starejši populaciji je pogosto sinonim za socialno izolacijo, segregacijo 

pri dostopu do informacij in storitev, izgubo samostojnosti in povečan občutek nezmožnosti 

prilagajanja družbi. Izboljšanje digitalnih spretnosti starejših je namreč eden od načinov za 

izboljšanje kakovosti njihovega življenja z aktivnim življenjskim slogom ter svobodo izbire in 
odločanja. 

Kateri so glavni rezultati projekta? 
Rezultati bodo po eni strani oprijemljivi rezultati ali kvazi "intelektualni rezultati", po drugi strani 

pa stalen dialog z zainteresiranimi stranmi v državah partnerstva in Evropi, da bi čim bolj 

povečali prispevek najboljših praks in olajšali izmenjavo med strokovnjaki, negovalci in 
prostovoljci, ki delajo s starejšimi državljani. 

Glavni oprijemljivi rezultati: 

• Spletna stran in e-platforma: v okviru projekta bodo opredeljene in zbrane pobude, 

programi, metode in gradiva, ki se nanašajo na spodbujanje digitalnih spretnosti ljudi 

tretjega življenjskega obdobja, ki so potrebne za dostop do javnih storitev na spletu, 

prilagajanje digitalno usmerjenemu svetu in samozavest pri uporabi spletnih orodij, ki 

pomagajo izboljšati njihovo zdravje in kakovost življenja, ter bo omogočala dostop do 

podatkovne zbirke z razlagami v vseh jezikih partnerstva, v kateri bo mogoče iskati po 

različnih parametrih. 

• interaktivni forum: omogočil bo izmenjavo med organizacijami za izobraževanje starejših, 
strokovnjaki, negovalci in prostovoljci, ki delajo s starejšimi. Spodbujal bo uporabo nove 

tehnologije strojnega prevajanja (MT), ki omogoča prevajanje v realnem času in je že zdaj 

dovolj zmogljiva, da lahko odpravi jezikovne ovire med uporabniki iz različnih držav 

• katalog "Staranje v digitalni dobi - podpora dobrih praks za dvig digitalnih 

kompetenc starejših": v njem bo podan pregled trenutnih razmer v posebnem projektnem 

okolju v državah partnerjev. Obogaten bo z rezultati transnacionalnih srečanj, na katerih 

bodo organizacije za izobraževanje starejših, strokovnjaki, negovalci in prostovoljci, ki 

delajo s starejšimi, razpravljali s predstavniki našega strateškega partnerstva. 
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Ta projekt je financirala Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. 

Ta bilten v zvezi s projektom, ki ga skupaj ali posamično pripravijo upravičenci v kakršni koli 

obliki in na kakršen koli način, navaja, da odraža samo stališča avtorja ter da nacionalna 

agencija in Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 
vsebuje. 


