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Namen projekta "Staranje v digitalni dobi" je odpraviti vrzel med starajočim 

se prebivalstvom in digitalno pismenostjo ter obravnavati velike potrebe 

starejših po digitalnih ključnih kompetencah in jim zagotoviti večjo 

dostopnost digitalnih kompetenc ter 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 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. 

Our website and e-platform 

Ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk smo v času trajanja projekta iskali, opredelili in 

nato izbrali ustrezne in učinkovite materiale ter rešitve najboljše prakse. 

Tako smo zbrali več projektov iz vsake države partnerice ter izjemne projekte iz več drugih držav, ki 

se uvrščajo med primere najboljše prakse. 

Če si želite ogledati, kaj smo zbrali, si oglejte našo spletno stran projekta in 

e-platformo: http://digitalageing.eu. Ta omogoča dostop do podatkovne 

zbirke z razlagami v vseh jezikih partnerstva, ki jo je mogoče iskati po 

različnih parametrih, npr: 

• 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 

• tematsko področje: internet, splošni vidiki IKT, zdravje, dostop do 

storitev, prosti čas / družbene /  kulturne dejavnosti 

• jezik. 

Ta zbirka podatkov opisuje in omogoča dostop do pobud, programov, metod 

in gradiv v zvezi s spodbujanjem digitalnih spretnosti za ljudi tretjega 

življenjskega obdobja, ki morajo dostopati do javnih storitev prek spleta, se 

prilagoditi digitalno usmerjenemu svetu in se počutiti samozavestno pri 

uporabi spletnih orodij, ki pomagajo izboljšati njihovo zdravje in kakovost 

življenja. 

 

 

 

http://digitalageing.eu/


 

 

Kaj še? 

V okviru partnerstva pripravljamo katalog "Staranje v digitalni dobi - podpora dobrih praks 

za dvig digitalnih kompetenc starejših".  

V njem bo podan pregled trenutnega stanja specifičnega projektnega okolja 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. 

Partnerstvo 

Projekt v okviru programa Erasmus+ Strateška partnerstva za izobraževanje 

odraslih izvaja 4 organizacij iz naslednjih evropskih držav: Avstrije, Poljske, 

Slovaške in Slovenije. 

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. 

 

Razširjanje  

Vas zanima več informacij o projektu? Ne oklevajte in stopite v stik z nami. 

Vse kontaktne podatke najdete na naši spletni strani projekta. 

Spletne stran:: http://digitalageing.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/ 

 

Še več? 

Med trajanjem projekta smo interaktivni forum spremenili v blog: http://digitalageing.eu.  

Na njem lahko najdete objave o zanimivih pobudah in dejavnostih, namenjenih starejšim, o 

rešitvah z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za starejše, pa tudi članke o 

digitalni izključenosti starejših in številne druge. 

https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/
http://digitalageing.eu/

