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LISTA REZULTATÓW:
W trakcie dwuletniego okresu implementacji projektu partnerzy opracują
trzy główne rezultaty:
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Szkolenie hybrydowe
”Podstawowe
Umiejętności Cyfrowe
dla aktywnej partycypacji
w życiu społecznym
i obywatelskim”

Pierwsze transnarodowe spotkanie w ramach projektu DIGITALISE ME
W styczniu 2020 odbyło się pierwsze
transnarodowe spotkanie projektowe
w Almeirim, w Portugalii.
Na spotkaniu każdy z partnerów miał
okazję przybliżyć proﬁl swojej
organizacji, podzielić się
doświadczeniami w tematyce
wspólnego przedsięwzięcia, a także
przedyskutować najważniejsze
działania projektowe. Partnerzy
stworzyli wykwaliﬁkowany,
profesjonalny i multidyscyplinarny
zespół, który zagwarantuje
efektywne wdrożenie działań
projektowych.

Partnerzy omówili wszelkie kwestie
związane z zarządzaniem i
wdrażaniem projektu, uzgodnili
dalsze kroki, które muszą zostać
podjęte w najbliższej przyszłości,
aby osiągnąć zdeﬁniowane cele.
Kolejne spotkanie zaplanowane
na lipiec 2020 w Monticello
Brianza, we Włoszech.

Co
przyniosą
najbliższe
miesiące?

Partnerzy projektu nakreślą
podstawowe kompetencje cyfrowe
istotne dla pełnej partycypacji w
życiu społecznym i obywatelskim.
Mapa z pewnością pomoże
zdiagnozować realne potrzeby
osób starszych w tej dziedzinie,
a także zidentyﬁkuje bardziej
zdigitalizowane obszary
codziennego życia, które są dla
seniorów większym wyzwaniem
w kontekście obsługi przeróżnych
aplikacji. Zostaną zrealizowane
następujące działania:

Stworzenie kwestionariusza dla seniorów, który będzie
przetłumaczony na języki narodowe partnerów/ Stworzenie kwestionariusza
dla seniorów. Ankieta będzie przetłumaczona na języki narodowe
partnerów.
Partnerzy przeprowadzą bezpośrednie wywiady
z seniorami, aby zgromadzić bardziej szczegółowe dane związane z obszarem
kompetencji cyfrowych i informatycznych.

Każdy kraj przedłoży raport, w którym zamieści rezultaty z
kwestionariuszy i wywiadów. Raporty krajowe będą stanowiły materiał do raportu
porównawczego.

Stworzenie interaktywnego "Podstawowego Pakietu Kompetencji
Cyfrowych" zawierającego rekomendacje i rozwiązania, które podpowiedzą
jak efektywnie spełnić rzeczywiste potrzeby osób starszych w zakresie
kompetencji cyfrowych i informatycznych.

Zaprojektowanie otwartej, edukacyjnej platformy zawierającej bazę
zasobów/ materiałów związanych ze szkoleniem z zakresu kompetencji
cyfrowych i informatycznych seniorów.
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RUTIS (Stowarzyszenie Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku) to
Prywatna Instytucja Społecznej Solidarności (IPSS - ang.) i
Użyteczności Publicznej, która wspiera społeczność i seniorów na
poziomie krajowym i międzynarodowym. Głównym celem RUTIS
jest promocja aktywnego starzenia się i raportowanie dzialalności
Uniwersytetów Senioralnych www.rutis.pt
Agencja Rozwoju Regionalnego rejonu Północno-Wschodniego
(ADR Nord-Est - Rumunia) jest organizacją pozarządową
użyteczności publicznej. Jej misją jest stymulowanie rozwoju
gospodarczego i społecznego w północno-wschodnim regionie
Rumunii. Agencja promuje strategie, gromadzi zasoby, wdraża
programy i granty oraz oferuje usługi sprzyjające zrównoważonemu
rozwojowi gospodarczemu oraz partnerstwom w duchu
przedsiębiorczości. www.adrnordest.ro , www.crsnordest.ro
Jako instytucja edukacyjna A & A Emphasys Interactive Solutions
Ltd (Cypr) oferuje wysokiej jakości kursy dla osób dorosłych,
edukatorów oraz młodych ludzi chcących podnieść swoj
kwaliﬁkacje zawodowe bądź uczestniczyć w szkoleniu zawodowym.
Centrum Emphasys od 18 lat organizuje "szyte na miarę" szkolenia
dla pracowników różnych ﬁrm i organizacji z sektora prywatnego
i publicznego w oparciu o ich potrzeby w zakresie ICT.
www.emphasyscentre.com
DomSpain Consulting (Hiszpania) jest organizacją zajmującą się
kształceniem dorosłych, specjalizującą się w dziedzinie edukacji i
szkoleń, umiejętności zawodowych, społecznych i
międzykulturowych, językowych i z zakresu nowych technologii.
DomSpain specjalizuje się w edukacji językowej, komputerowej,
skupia się także na dziedzictwie kulturowym, oferując szeroki
zakres kursów i warsztatów dla podmiotów prywatnych i urzędów
miejskich w prowincji Tarragona. www.domspain.eu
Misją Consorzio Brianteo Villa Greppi (Włochy) jest promowanie
ustawicznego szkolenia zawodowego, organizowanie i zarządzanie
działaniami kulturalnymi wraz ze stowarzyszeniami, instytucjami i
szkołami, zachowanie i poprawa dziedzictwa kulturowego,
organizowanie usług wspierających inicjatywy edukacyjne
www.villagreppi.it
Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS (Polska) to
organizacja pozarządowa. Głównym celem Fundacji jest szeroko
pojęta edukacja kulturalna i artystyczna dzieci, młodzieży i
dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Instytut tworzy
międzynarodowe konsorcja wielostronne, dzięki którym pogłębia
spójność Europy i promuje obywatelstwo proeuropejskie.
Fundacja wspiera wszystkich młodych kreatywnych ludzi, którzy
chcą pogłębiać swoje pasje, publicznie głosić swoje przekonania i
ulepszać świat, również w kierunku ideologicznym
www.fundacjairis.com
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