
В това 6-то издание на нашия бюлетин най-накрая стигнахме до момента, 
в който можем да споделим снимки от нашите дейности, които не са 
направени само зад екраните.

Новини от нашите партньори

БЪЛГАРИЯ
Международна академия
Чудесна възможност за среща! Началото беше вълнуващо, когато някои от 
младите посланици се срещнаха с някои от възрастните хора за първи път 
на летището. И пътуването започна! 
Петима възрастни хора и четирима млади посланици взеха участие в 
събитието. Споделянето и приобщаването бяха едни от многото важни 
аспекти на това събитие и участниците се ангажираха да участват активно 
във всички дейности, да създадат нови контакти, да споделят с други 
партньорски групи и да се възползват изцяло от възможността, 
предоставена в рамките на събитието.

Пилотни проекти
България е първата, която организира събитието. То се проведе в 
Морската градина на красивия град Варна. С всички рекламни материали, 
доброто настроение, вълнението от излизането сред хората, събитието се 
превърна в най-доброто занимание на открито в парка. Информационни 
материали се раздаваха на преминаващите хора; интересуващите се се 
включваха в разговор с нашите живи книги - аут възрастни участници. 
Имаше много награди за всички, които успяха да отговорят на въпросите 
за фалшивите новини, дезинформацията, мрежовия етикет и човешките 
права.
В резултат на масираната кампания бяхме поканени в две гимназии да 
изнесем беседа пред младежи по темите на проекта. 
В момента подготвяме още рекламни материали за тях.
Мълвата за DIGITOL се разпространи добре. 

ИТАЛИЯ
Международното събитие
Основната цел на срещата беше да се споделят идеи за пилотните 
дейности и да се проведе обучение за това как да се стартират и 
комуникират на местно ниво. Участниците и партньорите имаха 
възможност да проведат мозъчна атака относно устойчивостта и 
разширяването на проекта, тъй като той е към своя край, както и да се 
опознаят и да се почувстват част от духа на DIGITOL.
Очакванията бяха големи за това първо международно събитие по 
проекта, на което хората се срещнаха за да обменят идеи лично, след като 
повече от година провеждаха онлайн срещи поради ограниченията на 
Covid-19.
Освен това това беше и много важен момент за проекта, тъй като беше 
време да се провери дали дейностите по проекта във всяка страна 
партньор са били извършени по подходящ и ангажиращ начин за нашите 
бенефициенти, но също така и като възможност за обща дискусия за 
бъдещето на проекта. 
Е, много сме щастливи да ви информираме, че "Международната 
академия" успя да надмине и най-оптимистичните ни очаквания: 
получихме много положителна обратна връзка от нашите участници и 
полезни идеи за плана за устойчивост на проекта.
Трима възрастни над 55 години и четирима млади посланици бяха 
членовете на групата от участници от Италия, обединяваща различни 
поколения. Те взеха активно участие във всички семинари, проведени по 
време на двудневното събитие. Английският език не беше голяма пречка 
за взаимодействието им, също така благодарение на подкрепата на 
италианските членове на персонала за всякакви нужди от превод.
Италианските участници се радваха особено много на международното 
измерение на събитието и на това, че в него участваха представители на 
различни поколения.
Тъй като пилотните дейности в Италия все още са в ранен етап на 
съвместно проектиране, те имаха възможност да съберат някои полезни 
съвети и информация за тяхното изпълнение, като чуят какво правят 
другите партньори в собствената им страна. 
Освен това те са готови да продължат пилотните действия и проекта 
DIGITOL след края на установения период. Ето защо те обсъдиха с 
другите участници възможни алтернативни източници на финансиране, 
действия за краудфъндинг или как практически да се реорганизират сред 
доброволците, за да продължат предприетите досега действия.

Пилотни действия
Три групи от различни поколения в момента организират 3 пилотни 
действия за повишаване на осведомеността на общественото мнение 
относно цифровата култура. 
Инициативите или пилотните действия ще се проведат на територията на 
Монца и Брианца или онлайн и ще бъдат:

1) "Интерактивна разходка между мрежата и природата", която ще се 
проведе на 7 ноември 2021 г. в парка на Монца.
Разходката е с дължина около 5 км и в нея могат да участват хора от 
всички възрасти. Разходката ще бъде повод за повишаване на 
осведомеността по темата за дезинформацията. По-специално, по 
време на разходката ще има първа спирка, на която експерт ще изнесе 
реч за рисковете и възможностите на Мрежата в нашето ежедневие. 
На втората спирка ще има театрална постановка за размисъл, докато 
се забавлявате, за рисковете, свързани с разпространението на 
фалшиви новини и реч на омразата онлайн. 

2) Блогът "Digitol News" е дигитално пространство, в което се 
създават и споделят "измислени" фалшиви новини, за да се 
предизвика общественото мнение относно важността на вярната 
информация. Ще бъдат споделени полезни уроци, за да се научим как 
да разпознаваме фалшивите новини и да се защитаваме от 
последиците им.

3) Фестивалът "Цифрово съзнание? Ти ставаш" на 4 декември 2021 г. 
във Вила Лонгони в Дезио (MB). Това ще бъде целодневно събитие, 
посветено на цифровата култура и информация, като целта е да се 
повиши осведомеността при избора на приобщаващи и 
конструктивни езици в онлайн среда, да се предложат възможности 
за обучение за правилно тълкуване на информацията и да се 
предоставят инструменти за запознаване с рисковете и 
възможностите на цифровите технологии.

ГЕРМАНИЯ

Международна академия
Международната академия беше дългоочаквана възможност за нас и за 
нашите участници да се срещнем с партньорите ни по проекта и с 
участниците от всички страни по проекта, за да обменим идеи и да се 
запознаем с техните дейности. 
Като организация домакин на събитието за нас беше от изключителна 
важност да създадем едновременно комфортна и стимулираща среда като 
основно условие за ползотворен обмен и взаимно обучение между 
участниците. Това включваше всички аспекти на двудневната 
конференция, включително официалните и неофициалните аспекти на 
срещата, мястото на провеждане на конференцията и местата за 
съвместна вечеря. 
Бяхме много щастливи да видим, че усилията ни се отплатиха. Участниците 
се включиха в дискусиите, обмениха своите идеи и имаха възможност да 
се опознаят отвъд дискусиите, свързани с проекта. А в края на деня все 
още имаше достатъчно енергия за парти музика и изпълнения като на 
дансинга. Участниците от всички държави допринесоха с щастливото си 
настроение и добрата си атмосфера, за да превърнат срещата в страхотно 
преживяване за всички. Още веднъж голяма благодарност и тук на всички 
участници.  
Очакваме с нетърпение да се срещнем с всички вас скоро отново на 
заключителната конференция.

Пилотни проекти:
Участниците и местните заинтересовани страни разработиха четири 
пилотни дейности по време на няколко сесии за мозъчна атака и обмен на 
мнения. В момента те са в етап на планиране и ще бъдат реализирани през 
следващите месеци.

Световно кафене
Интерактивен семинар с участие за използването на цифрови устройства 
и приложения - Участниците се учат от другите, преподават своите умения 
и обменят знания помежду си. Хората могат да донесат собствените си 
устройства и могат да получат помощ и насоки относно своите въпроси 
или проблеми с използването на устройствата.
Работилниците ще бъдат част от дейностите в Световното кафене.

ГЪРЦИЯ
Международна академия
След дълги месеци в проекта, най-накрая стана възможно да се срещнем 
лично с участниците, младите посланици и партньорите от всички страни 
по повод Международната академия. Трима млади посланици и петима 
възрастни хора пътуваха от Гърция до Дитценбах, за да участват в това 
вълнуващо събитие. Те имаха възможност да се срещнат с хора от други 
култури, да обменят мисли и идеи и да работят с тях в групи - нещо, което 
много от тях никога не бяха правили преди. Както каза един от 
възрастните хора: "Това беше уникално преживяване, което никога няма 
да забравя! Научих толкова много неща, за които дори не съм 
предполагал, че са възможни или че изобщо съществуват!". 
Благодарение на отличното планиране на събитието от страна на нашите 
германски приятели, увлекателните презентации и интерактивните 
семинари дадоха възможност на всички да допринесат за целите на 
срещата и да изградят взаимно приемане и разбиране на международно 
ниво и между поколенията.

Пилотни проекти:
Досега е осъществен едно пилотен проект от 50plus Hellas. По повод 
Международния ден на възрастните хора се проведе събитие под егидата 
на гръцкото Министерство на труда. То беше насочено към 
заинтересованите страни, възрастните хора и организациите, работещи с 
възрастни хора. То включваше изказвания на различни експерти и 
представители на политическата сцена, като Министерството на труда, 
Световната здравна организация и Министерството на цифровата 
политика на Гърция. Целта на събитието беше да се повиши 
осведомеността относно необходимостта от политики и законодателна 
рамка за насърчаване на цифровата и медийната грамотност на 
възрастните хора.
Други планирани дейности са изготвянето на удобен за 
възрастта/потребителите инструментариум с кратки презентации и 
видеоклипове, които възрастните хора, участвали в проекта, да 
разпространяват в своите общности. 
Освен това в момента се формира мрежа от неправителствени 
организации от цялата страна, които работят със и за възрастни хора, с 
цел да се застъпват за цифровото приобщаване на възрастните хора в 
Гърция. Досега към мрежата са се присъединили 12 организации.
И накрая, за 14 ноември е планиран фестивал между поколенията, на 
който ще има семинари и изказвания по въпросите на дигиталната 
грамотност, фалшивите новини и дезинформацията, измамите и 
мошеничеството в интернет и стереотипите за остаряването.

www.digitol.eu

След толкова много месеци, прекарани в онлайн комуникация, 
Международната академия се проведе лице в лице! Това беше чудесна 
възможност за всички участници от всички страни партньори да се 
срещнат и да споделят опит, емоции, идеи и култура. В наши дни е 
истински празник, когато успеем да съберем на едно място повече от 40 
души от цяла Европа, които споделят опит между поколенията в 
международна среда.

Домакин на събитието беше ProArbeit - нашият германски партньор, 
който свърши страхотна работа по организирането на пленарните сесии, 
семинарите с интересни лектори и обучители, сред които участниците 
можеха да избират да участват.

Културната програма също беше оценена от участниците, тъй като 
повечето от тях посещаваха Франкфурт за първи път.
Трите дни, прекарани заедно, оставиха незабравими спомени и 
превърнаха DIGITOL в истински житейски опит за всички участници.
Програмата беше организирана около няколко основни теми: 

- Опознаване и споделяне на опита от Програмата за изграждане на 
капацитет. Думата бе дадена на координаторите, на младите 
посланици и на по-възрастните хора, така че да получим впечатления 
от всички гледни точки.  
- Семинари:
- Запознаване с инициативите на Labdoo;
- Включване в семинара Световно кафене, за повишаване на знанията 
по конкретни въпроси, които интересуват участниците
- Семинар за устойчивост - как да направим така, че DIGITOL да 
продължи по-дълго и да достигне до повече хора;

И не на последно място - сесия, посветена на Пилотните проекти - 
дейности, които трябва да доведат идеята за DIGITOL до повече хора 
извън участниците в проекта чрез поредица от дейности. Партньорите 
споделиха своя опит, идеи и планове и се вдъхновиха един от друг.

А какво предстои по-нататък? Пилотните проекти! Някои партньори вече 
ги направиха, други ги планират. Прочетете повече в разделите за 
отделните държави.
Друго предстоящо събитие е заключителната конференция в Брюксел! 
Повече информация ще получите в следващия бюлетин.

www.digitol.eu

