Приоритет на партньорите в Проект „Дигитални поколения” /2021-1-SI01KA220-ADU-000035182/, финансиран по Програма „Еразъм+”, е изграждането на
качествен живот на възрастните хора и подобряване на живота им в домашна среда.
Възрастовата структура на населението се променя, продължителността на живота
нараства и делът на хората над 65 години бързо расте. Този факт изисква
съществуващите системи да бъдат адаптирани, за да се използват възможностите на
променената възрастова структура. Целта на партньорите е да създадат възможности за
качествен живот на всички поколения и за достойно остаряване.
Партньорството се състои от 6 организации от 5 европейски държави: Словения,
Испания, Франция, Гърция и България.
През последната година възрастните ни граждани се сблъскаха с една от найтрудните ситуации, с които можеха да се сблъскат. Много от тях бяха изолирани у дома,
но без много възможности за комуникиране с външния свят. Докато по-младите
поколения се сблъскват с ограниченията чрез творчеството. Те създаваха видеоклипове,
песни, танцуваха... и го споделяха със своите връстници, приятели и семейства.
Възрастните граждани нямат тази възможност. Те нямат уменията да създават и да
взаимодействат с други онлайн.
Тъй като живеем по-дълго, нашият свят става все по-дигитален. Според
Международния съюз по телекомуникации (ITU), 4,1 милиарда души са били свързани
с интернет през 2019 г. и се увеличават. Информационните и комуникационните
технологии (ИКТ) могат да дадат възможност за здравословно и активно остаряване
чрез улесняване на достъпа до информация, здравеопазване и здравни грижи, социалноикономическо участие и други фактори, които насърчават пълното ангажиране и
участие с напредването на възрастта.
Според Евростат – проучване на Общността за използването на ИКТ в
домакинствата, има съществена нужда от цифрово образование и обучение, особено в
нашите партньорски страни, тъй като повечето от тях имат по-нисък капацитет от
средния за Европа.
Цифровите технологии и дигитализацията вече промениха значителна част от
начина ни живот и на работа и изискват от нас постоянно да усвояваме нови знания и
умения, да се преквалифицираме и самоусъвършенстваме. Ето защо и европейската
концепция „учене през целия живот“ става все по-актуална.
Да направи образованието достъпно за всички граждани във всички фази на
живота им винаги е било приоритет на ЕС. Индексът за навлизането на цифровите
технологии в икономиката и обществото – DESI, използван за изработване на
европейския „Цифров компас до 2030 година“, показва, че четирима от всеки десет
възрастни, както и всеки трети работещ европеец, няма основни дигитални умения. Цел
на Европейската комисия е до 2025 година 70 % от възрастните европейци да са
придобили основни дигитални умения.
През 2021 година 54 на сто от хората в ЕС на възраст от 16 до 74 години са
имали поне базови общи цифрови умения, отчита Евростат.
Делът на хората на възраст от 16 до 74 години, които са имали поне базови общи
дигитални умения, е бил най-висок в Нидерландия и Финландия, където се отчитат по
79 на сто, следвани от Ирландия със 70 на сто. От друга страна най-ниският дял е бил

регистриран в Румъния - 28%, следвана от България с 31 на сто и Полша - с 43 на сто,
показват .
За съжаление половината от световното население все още няма достъп до
интернет. Въпреки, че много възрастни хора често използват информационни и
комуникационни технологии (ИКТ), много от тях все още нямат достъп и темпът на
цифровите иновации тепърва ще включва техните нужди. COVID-19 ускори това
предизвикателство, тъй като цифровите услуги станаха все по-често норма.
Успоредно с приоритизирането на равенството на половете и
представителството, ние трябва да стимулираме развитието на култура, която отчита
нуждите на възрастните хора в корпоративния свят. Това ще насърчи финансирането за
повишаване на квалификацията на по-възрастните хора и ще даде възможност за
тяхното участие в обществото като пълноценни цифрови граждани, които могат да
използват интернет, за да поддържат своята независимост, да участват в социалната
дейност и да се ангажират продуктивно с новия свят.

