GLOSAR

Imbătrânirea Activă este procesul de
optimizare a calitatii vietii pe masura ce
oamenii imbatranesc.
E-incluziunea se referă la decalajul digital
dintre cei care au și cei care nu au acces la
tehnologiile informaționale moderne.
TIC se referă la tehnologii care oferă acces
la informații prin telecomunicații, cum ar
fi Internetul, rețele de internet wireless,
telefoane mobile, precum și alte mijloace de
comunicare.
Facilitatorii Sociali sunt oameni care lucrează
în domeniul îmbătrânirii active oferind resurse
active TIC și consiliere pentru persoanele în
vârstă în funcție de interesele și cererile lor.

CINE PARTICIPA?

Persoanele în vârstă care doresc să
dobândească competențe digitale.
Facilitatori sociali care lucrează cu
persoanele în vârstă și TIC care doresc
să participe la un proiect dinamic despre
îmbătrânirea activă.

CONTACTEAZA-NE

Asociatia Pentru Educatie Permanenta in
Mediul Rural
Tel: +4 031 4370148
Fax: +4 031 4370148
Email: office@aepmr.ro
www.aepmr.ro

www.acting4elderly.eu

ALATURA-TE NOUA

Inițiativele Singulare sunt acțiuni inovatoare
lansate de către facilitatorul social și grupul
interesat.

www.facebook.com/acting4elderly

Voluntarii oferă timpul lor și expertiza gratuit în
beneficiul indivizilor și comunităților.

All photos

twitter.com/acting4elderly

Mayores con Initciativa

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicație (comunicare) reflectă
numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informațiilor pe care le conține.
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PROIECTUL ACTing

FACILITATORII SOCIALI

Proiectul are ca scop consolidarea
competențelor și capacităților facilitatorilor
sociali care lucrează în domeniul îmbătrânirii
active prin intermediul tehnologiei informatiei.
si a comunicatiilor (TIC).

Responsabilitățile facilitatorului social din
cadrul proiectului ACTing includ:

Pentru a urmări și a adapta metodologia de
formare pentru a dezvolta inițiative singulare.
Pentru a coordona participarea activă a
varstnicilor și pentru a-i implica.

Proiectul se bazează pe o metodologie
adaptabila și transferabila pentru facilitatorii
sociali. Această metodologie încurajează
facilitatorii sociali sa lucreze cu comunitățile
de vârstnici și sa le ajute la participarea
și contribuirea Societății Informaționale si
Cunoasterii de astăzi.

“Vreau sa ma simt la curent cu ceea ce
oamenii fac in ziua de azi”

INITIATIVE SINGULARE

SCOPURILE NOASTRE

Acestea sunt acțiuni inovatoare sau activități
lansate de către un grup de vârstnici, cu
interese și obiective comune. Inițiativele
singulare permit persoanelor în vârstă să
își dezvolte abilitățile și capacitățile lor în
vederea incluziunii sociale și digitale.

Pentru a defini modul în care Inițiativa Singulara se va materializa într-un produs final
(video, site-ul, blog ...)

Participant in varsta la curs, Italia

• Pentru a promova o metodologie
inovatoare care facilitează și încurajează
e-incluziunea persoanelor în vârstă.
• Pentru a transmite beneficiile TIC pentru
persoanele în vârstă, având în vedere
interesele și nevoile lor personale.
• Pentru a lansa activități inovatoare bazate
pe TIC inspirate din realitățile concrete ale
comunităților locale, ale persoanelor în
vârstă.

• Pentru a oferi vizibilitate inițiativelor
singulare lansate prin intermediul unui
concurs național si internațional de final.
• Pentru a imputernici varstnicii prin
experiențe și cunoștințe legate de TIC.

CINE SUNTEM

ACTing este un proiect de doi ani, co-finanțat
de Comisia Europeană (Agenția Națională
spaniolă pentru Programul de învățare pe tot
parcursul vieții), coordonat de Fundetec din
Spania.
Cei cinci parteneri implicați în punerea în
aplicare și diseminarea proiectului sunt:
Fondazione Mondo Digitale (Italia), Asociația
pentru Educatie Permanenta in Mediul Rural
(România), Fundetec (Spania), Fundacion
Esplai (Spania) și ICVolunteers (Elveția).

