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THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS (TKV)  

        Číslo grantové smlouvy – 2011-32-79/001-001 
 

Scénář: senioři v Evropě 

Evropa je svědkem významného stárnutí své 

populace. Očekávání delšího života přineslo 

hluboké změny v životním stylu a potřebách pro 

seniory. Do roku 1995, žilo v Evropské unii 70 

miliónů lidí ve věku nad 60 let, téměř 20% 

populace. Do roku 2020, toto číslo vzroste na 25% 

a počet lidí ve 

věku 80-ti let a 

starších se více 

než zdvojnásobí. 

Tento 

demografický 

vývoj vyvolává 

mnoho výzev, 

které může ICT 

pomoci řešit 

vytvářením řady 

výhod pro starší osoby a zároveň produktivnějším 

způsobem pomoci pro růst ekonomiky. 

Projekt The Knowledge Volunteers: záměry a 
cíle 

Projekt si klade za cíl (a) podporovat digitální 

kompetenci u starších lidí, jimž hrozí vyloučení, a to 

prostřednictvím mezigenerační výměny i vztahům s 

mladými lidmi; (b) podporovat aktivní účast 

starších lidí ve společnosti, prostřednictvím 

dobrovolných činností, a tím zvýšit sebevědomí, 

identitu a sociální vztahy; (c) zlepšit produkci, 

testování a rozšiřování inovačních učebních osnov, 

metodiky a modulů pro vzdělávání dospělých; (d) 

vytvořit síť “Knowledge Volunteers” všech 

věkových kategorií; (e) přispívat k vytváření 

přátelského prostředí pro dobrovolníky se spoustou 

lidí, kteří se účastní dobrovolných aktivit po celé 

Evropě, a zároveň usnadnit mezinárodní mobilitu 

mezi staršími dobrovolníky; (f) rozvíjet alternativní 

studijní přístupy založené na Phyrtual prostředí 

(integrace virtuálních a fyzických aktivit), vedoucí k 

vytvoření dynamického úložiště interaktivních 

osvědčených postupů v oblasti formálního, 

neformálního a informálního vzdělávání dospělých. 

Partneři: kdo jsme? 

 Fondazione Mondo Digitale, Itálie 

 Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, 

Rumunsko 

 University of Edimburgh, Velká Británie 

 ICVolunteers, Švýcarsko, 

 Foundaciòn Para el Desarollo Infotecnologico de 

Empresas, Španělsko 

 50plus Hellas, Řecko 

 Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání 

Ostrava, Česká republika 

 

Přímí/nepřímí příjemci 

Školy a centra pro seniory: mladí dobrovolníci, 
učitelé, dobrovolníci senioři; místní občané. 
 
Metodika a nástroje 

- Obohatit, přeložit, přizpůsobit a zrealizovat 
didaktickou sadu složenou ze 4 modulů: 
Abeceda ICT, Sociální sítě, služby E-
government a Techno služby - technologie v 
domácnosti. 

- Provádět pilotní kurzy pro seniory za účelem 
testovat, zlepšovat a ověřovat 
implementovanou metodiku. 

- Provádět hloubkové případové studie 
inovačních metodických /didaktických aspektů 
projektu, za účelem posílení základů 
vzdělávacích programů. 

SOLIDARITA FUNGUJE! 

DOBROVOLNICTVÍ DĚLÁ 
KAŽDODENNÍ ŽIVOT ÚŽASNÝM! 


