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Projekt Simbioz@ bo tudi to jesen povezal Slovenijo
Oktobra se bo starejšim zopet ponudila možnost, da se poučijo o svetu računalnikov, interneta
in mobilne telefonije. Do novega znanja jih bodo na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji
vodili mladi prostovoljci.

Projekt Simbioz@, vseslovenski prostovoljski projekt za učenje veščin računalništva in
mobilne telefonije za starejše, se bo v medgeneracijskem duhu odvil tudi v letu 2012, ki
je evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega dialoga. Brezplačne delavnice
se bodo po celi Sloveniji odvile med 15. in 19. oktobrom. Prijave potekajo preko spletne
strani
www.simbioza.eu
, telefonske številke
0
40 940 888 in Info točk na Si.mobilovih izpostavah po celi Sloveniji.

Organizatorje je navdušila ideja, da bi povezali tisoče mladih in starejših, s čimer bi starejšim
pokazali, da so cenjeni in bi mladi dokazali, da na njih stoji svet. Nastala je vizija, v kateri bi
mladi starejše popeljali do prvega stika z računalniško miško, jih naučili pisati prve besede s
tipkovnico in jih navdušili za preživljanje prostega časa na internetu.

Lanskoletni udeleženci projekta Simbioz@ so izrazili željo, da bi poleg znanja o družbenih
omrežjih, osvojili tudi funkcije in uporabo mobilnega telefona. Tako je med letošnjimi
delavnicami v petek na vrsti mobilna telefonija, kjer se bodo udeleženci delavnic seznanili z
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osnovnimi funkcijami mobilnega telefona, se naučili poslati sms, shraniti nov stik v imenik,
uporabiti fotoaparat, poslati MMS in osvojili še mnogo drugih uporabnih in praktičnih znanj.

Pozitivni odzivi lanskoletnih udeležencev

Med lanskoletnimi udeleženci je tudi 73 letna Metka Žagar, ki je letošnja ambasadorka projekta
in na delavnicah osvojeno znanje pridno uporablja vse od takrat. ''Skoraj vsak dan komuniciram
s prijatelji po Skypu, po elektronski pošti pa si redno dopisujem z znankama z Dunaja in
Argentine.'
' Udeležila se bo
tudi letošnjih delavnic, saj želi še bolj spoznati Facebook in funkcije mobilne telefonije. Njeno
novo osvojeno znanje je navdušilo številne znance, ki jim je pomagala uspešno opraviti prijavo
na letošnji projekt kar preko spleta.

Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom in mobilnim
telefonom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo
računalnika, interneta in mobilne telefonije. Projekt želi mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše
pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega
življenja.

Tudi letos so kot častni sponzorji projekt Simbioz@ podprli predsednik države Danilo Turk,
predsednik državnega sveta Blaž Kavčič, predsednik državnega zbora Gregor Virant in Neelie
Kroes, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za digitalno agendo.

Med letošnjimi ambasadorji se najde kar nekaj novih imen, ki podpirajo projekt Simbioz@, saj
se zavedajo, da projekti kot je ta, združujejo generacije in ustvarjajo družbo bolj solidarno in
razumevajočo. Poleg lanskoletnih podpornikov so med letošnjimi ambasadorji tudi znani
slovenski raper Trkaj, informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, Aleš Špetič, glasnik
digitalnih tehnologij.
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