
 

1 
 

 
  



 

2 
 

 
 

Dokumenta informācija 

 
Projekta saīsinājums ICTskills4All 

Projekta nosaukums Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā 

Dokumenta nosaukums IO6. Izplatīšanas plāns 

Projekta intelektuālais 

rezultāts 

IO6. A1 

Projekta numurs 2018-1-PT01-KA204-047353 

Izplatīšanas līmenis Konfidenciāls 

Izplatīšanas datums: 12/02/2021 

Autori: ALL DIGITAL sadarbībā ar ICTskills4All projekta partneriem 

Atslēgasvārdi: Izplatīšana, atslēgas ieinteresētās puses 

Dokumenta versija 1 

Projekta mājaslapa https://www.ictskills4all.eu  

Eiropas Komisija atbalsta šīs publikācijas izstrādi un nav atbildīga par tajā ietverto informāciju. 

Publikācija atspoguļo tikai tā autoru viedokli. 

 
  

https://www.ictskills4all.eu/


 

3 
 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 

 
Dokumenta informācija ............................................................................................................................................................ 2 

1. Ievads ................................................................................................................................................................................................ 4 

2. Nacionāla mēroga izplatīšanas stratēģijas ............................................................................................................... 9 

3. Izplatīšanas stratēģija Eiropā .......................................................................................................................................... 14 

 
  



 

4 
 

1. Ievads  
 
 

Projekta apraksts 

 
Pieaugot iedzīvotāju novecošanas procesiem, vecāka gadagājuma cilvēki kļūst par arvien nozīmīgāku 

sabiedrības daļu. Tomēr teju visus digitālo tehnoloģiju produktus un pakalpojumus izstrādā, ražo un tirgo 

jaunās paaudzes cilvēki. Paralēli turpina attīstīties kibernoziegumi, kura upuri jau tagad ir vecāki cilvēki, 

kuriem ir vislielākie zaudējumi. Politikas veidotājiem tas jāņem vērā tehnoloģiju nozarē un jāveido 

izglītības sistēma, lai atbalstītu tehnoloģiju ieviešanu, kas atbilst vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām 

un aktualitātēm. Vecāka gadagājuma cilvēkiem jābūt galvenajai nākotnes digitālās pasaules daļai. Ja tas 

netiks risināts, nākotnē vecāka gadagājuma cilvēki būs mazāk patstāvīgi, mazāk radoši, mazāk ieguldīs 

ekonomiski (vēl vairāk veicinot pensiju krīzi), būs izolētāki un nesaistīti ar apkārtējo sabiedrību un pasauli. 

Šajā kontekstā projekts ICTskills4All “Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā” vēlas 

atbildēt uz šīm problēmām. ICTskills4All mērķis ir veicināt digitālās prasmes, pašapziņu un drošību 

tiešsaistē gados vecākiem cilvēkiem, kuri ir 55 gadus veci un vecāki, kuri ar digitālajām tehnoloģijām 

nodarbojas ļoti maz vai vispār nenodarbojas. 

ICTskills4All finansē Eiropas Savienības programma Erasmus + saskaņā ar KA2 stratēģisko partnerību 

darbību pieaugušo izglītībā. Projekta kopējais ilgums ir 30 mēneši: no 2018. gada septembra līdz 2021. 

gada februārim. ICTskills4All koordinē Porto Universitāte, un tajā piedalās 5 partneri no 5 valstīm 

(Portugāles, Polijas, Latvijas, Lielbritānijas un Beļģijas). Projekta mērķis bija izstrādāt un izstrādāt un īstenot 

starppaaudžu un starppersonu IKT mācību programmu, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku, kuriem 

nav digitālo prasmju vai nav pamata digitālo prasmju, uzticību, digitālās prasmes un tiešsaistes drošību 

četrās no projekta valstīm. 

Projekta rezultāti 

 
Visi galvenie projekta rezultāti ir apkopoti zemāk: 

• Ziņojums par esošajiem tiešsaistes resursiem, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku digitālās 

prasmes, tostarp pieejamo informāciju. 

• Ziņojums par starppaaudžu un starppersonu izglītības programmām, lai uzlabotu vecāku 

pieaugušo digitālās prasmes. 

• ICTskills4All mācību programma (tiešsaistes platforma un apmācības saturs klātienes apmācībai): 
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• īpašu tiešsaistes platformu ar informāciju, apmācības rīkiem un resursiem, kas paredzēti 

vecāka gadagājuma cilvēkiem ar zemām digitālajām prasmēm; 

• klātienes atbalsts, izmantojot starppaaudžu un starppersonu pieeju tiem, kam nav digitālo 

prasmju.  Šī posma mērķis bija attīstīt šiem cilvēkiem digitālās pamata prasmes, lai viņi spētu izmantot 

tiešsaistes platformu. 

• Projekta ieteikumi, kas balstīti uz apmācību rezultātiem, projekta rezultātu izplatīšanai. 

Visi projekta rezultāti ir pieejami projekta tīmekļa vietnē: https://www.up.pt/ictskills4all/  

ICTskills4All projekta partneri: 

• University of Porto, Portugal – Projekta koordinators 

• HIPOKAMP, Poland 

• Cybermoor Services, United Kingdom 

• Rigas Aktivo Senioru Alianse, Latvia 

• ALL DIGITAL, Belgium 

 
  
Dokumenta mērķis 
Projekta izplatīšanas plāns ir izstrādāts, lai sniegtu informāciju par projekta rezultātiem, kuriem ir tālākas 

pielietošanas potenciāls valsts un Eiropas līmenī. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā visu projekta partneru 

ieguldījumu un pieredzi. Šis plans ir daļa no intelektuālā rezultāta (IO6) “Rekomendācijas ICTskills4All 

projekta rezultātu izplatīšanai”. 

  

https://www.up.pt/ictskills4all/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://seniorzy-hipokamp.pl/
http://www.cybermoor.org/
https://www.biedribarasa.lv/
https://all-digital.org/
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2. Projekta rezultātu ilgtspēja: pielietošana nākotnē  

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā galvenos ICTskills4All projekta rezultātus izmanto gan projekta partneri, gan 

to sadarbības organizācijas, gan kā daļa no pakalpojumu un apmācības pasākumiem, gan galvenās 

ieinteresētās puses vietējā, valsts un Eiropas līmenī. 

Zemāk uzskaitītie projekta rezultāti ir turpmāk izmantojami projekta partner vidū, kā arī citās ieinteresētās 

organizācijās: 

• O1. Ziņojums par tiešsaistes resursiem, 

• O2. Ziņojums par starppaaudžu un starppersonu izglītības programmām,  

• O3. Tiešsaistes platforma, 

• O4. Mācību materiāli personīgam atbalstam, balstīti uz starppaaudžu un starppersonu pieeju, 

• O6. Rekomendācijas politikas veidotājiem un ieinteresētajām pusēm.                              

 

Projekta mērogošanas scenāriji: projekta partneru nākotnes darbība 

Partnerorganizācijas turpinās izmantot ICTskills4All projekta rezultātus:  

• Iekļaujot apmācību kā daļu no organizācijas regulārā apmācības piedāvājuma vai pielāgot to 

citām apmācības aktivitātēm ar to pašu mērķa grupu, kā arī citām grupām. 

• Tiešsaistes platformas izmantošana angļu valodā citos projektos. 

• Mācību veicināšana reģionālā / vietējā līmenī. 

• Ieinteresēto personu izpratnes veicināšana un kopienas paplašināšana. 

• Popularizēt un koplietot projekta resursus un rīkus valsts un Eiropas līmenī. 

• Nodrošināt izstrādātā informatīvā satura un platformas ilgtspēju un pieejamību. 

• Nodrošināt sadarbības iespējas ar citām grupām un organizācijām, kas darbojas vecāku cilvēku 

digitālās iekļaušanas un aktīvas pilsonības jomā, un dalīties ar viņiem zināšanās un resursos. 

• Veicināt sabiedrības pārmaiņas, atbalstot nacionāla mēroga digitāla rīcības plāna izveidi, kas 

paredzēts vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

• Pilnveidot ICTskills4All apmācības programmu un platformā ietverto informāciju ar dažādām 

aktivitātēm, piemēram: 

o Izveidot kopīgus mācību satura un novērtēšanas rīkus / instrumentus angļu valodā 

visiem (vai izvēlētajiem) moduļiem un pārbaudīt tos dažādās valstīs. 

o Izveidot īsus mūžizglītības kursus, pamatojoties uz konkrētiem mācību programmas 

moduļiem. 
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o Ierosināt apmācības citās valstīs, citās organizācijās, kas sākotnēji nav iesaistītas projektā. 

Projekta partneri varētu būt iesaistīti kā eksperti-partneri, kas ir atbildīgi par mācību 

satura uzlabošanu / atjaunināšanu. 

o Paplašināt pedagogu kopienu, īstenot apmācības pieredzes apmaiņu citu nozaru un 

izglītības formu pedagogu vidū, lai sekmētu aktīvu novecošanos un digitālu iekļaušanu 

sabiedrībā kopumā. 

Turpmākajās rindkopās ir iezīmētas katra partnera izplatīšanas plāna būtiskās iezīmes, lai projekta 

rezultātus saistītu ar viņu aktivitātēm un pakalpojumiem vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī: 

 

University of Porto (Portugāle): 

Abos ziņojumos iegūto informāciju Porto Universitāte izmantos, lai veicinātu daudzveidīgāku un 

mērķtiecīgāku tiešsaistes, kā arī klātienē paredzētu apmācību programmu izstrādi vecākiem 

pieaugušajiem. Tiešsaistes platforma būs pieejama bez maksas, lai to varētu izmantot gados vecāki 

pieaugušie un citi sabiedrības locekļi, kuri vēlas uzlabot savas digitālās prasmes, kā arī jaunizveidoti 

uzņēmumi un uz digitālo veselību orientēti uzņēmumi. Klātienes mācību materiāli būs pieejami bez 

maksas, lai tos izmantotu arī citas organizācijas, kuras vēlas izveidot savus individuālos kursus. 

 

Association HIPOKAMP (Polija): 

Kā gerontoloģiskā, izglītības ekspertu organizācija, kurai bieži tiek lūgts atbalsts, asociācija Hipokamp 

varēs izplatīt projekta rezultātus grupu vadītājiem, kuri strādā ar personām no 55 gadu vecuma, kā arī ar 

pedagogiem un citiem interesentiem ar publikāciju un mācību materiālu starpniecību. Asociācija izplatīs 

informāciju iestādēm, kuras interesējas par izglītības stratēģiju un programmu sagatavošanu. Tiks 

organizētas sarunas un izstrādātas izglītības un kompetenču attīstības stratēģijas pieaugušajiem, sākot 

no 55 gadu vecuma.  

 

Cybermoor (Lielbritānija): 

Cybermoor izplatīs projekta rezultātus, izmantojot sociālos medijus un grupas, kas strādā ar vecākiem 

pieaugušajiem. Pēc iespējas tiks izplatīti materiāli klātienē, izmantojot esošās IKT apmācības grupas, kas 

strādā ar gados vecākiem pieaugušajiem. Saistībā ar politikas ieteikumiem viņi informēs ieinteresētās 

personas un politikas veidotājus, piemēram, par pieaugušo izglītības pakalpojumiem, bibliotēkām un 

citiem IKT mācību centriem. 

 

RASA (Latvija): 

Mūsu seniori un pedagogi augstu novērtēja projekta metodiku un apmācību. mēs meklēsim vairāk 

iespēju nākotnē veikt vairāk IKT apmācības ar jaunapgūtām metodēm, lai nodrošinātu to ilgtspēju un 
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popularitāti. Vecāka gadagājuma cilvēku digitalizācija un iekļaušana ir valsts prioritāte, un šī aktivitāte / 

projekts palīdz sasniegt šo nacionālo mērķi, izmantojot valsts mēroga iniciatīvas, piemēram, “Mana 

Latvija.lv”, “Dari digitāli”, “Digitālā nedēļa”. Pēc iespējas RASA pārstāvji iepazīstinās ar projekta rezultātiem 

- apmācības pieejām, projekta platformu un ieteikumiem ieinteresētajām personām un politikas 

veidotājiem šajos nacionālajos pasākumos vai izsūtot projekta pārskatus, lai tos izplatītu starp šīm 

organizācijām un to tīkliem. Šis projekts ir svarīgs līdzeklis, lai palīdzētu veidot kopienas, veicinātu sociālo 

iekļaušanu un izpratni par senioru vajadzībām. RASA izmantos šī projekta labo praksi, lai uzlabotu 

pašreizējās aktivitātes - galvenokārt sociālo iekļaušanu, izmantojot digitālās apmācības. 

 
ALL DIGITAL (Belgium): 

ALL DIGITAL, būdams Eiropas digitālo kompetences centru tīkls, būs atbildīga par projekta rezultātu 

izplatīšanu Eiropas līmenī, izmantojot galvenos kanālus, un uzrunājot dalīborganizācijas, partnerus un 

Eiropas politikas veidotājus. Sīkāka informācija ir atrodama šī dokumenta 3. sadaļā “Izplatīšanas stratēģija 

Eiropā”. 
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2. Nacionāla mēroga izplatīšanas stratēģijas  
 

Šajā sadaļā aprakstīta projekta rezultātu izplatīšana partnervalstīs (Latvijā, Polijā, Portugālē un 

Lielbritānijā), norādot galvenās ieinteresētās puses, politikas veidotājus, pasākumus un nacionālās 

iniciatīvas. 

 

LATVIJA 

Ieinteresētās puses: 

• Privātās organizācijas: Baltijas Datoru Akadēmija, ICT uzņēmumi, kā LMT un tet.  

• NVO: Latvijas Pensionāru federācija, Apeirons, Sustento, NVO māja, Senioru Universitāte, Rīgas 

Sociālais deinests u.c. 

• Aktīvie RASA biedri – aktivitāšu rīkotāji un dalībnieki, kā arī pedagogi.  

Politikas veidotāji: 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

• Labklājības ministrija 

• Rīgas dome 

• Valsts Kultūras Informācijas centrs  

Forumi/Pasākumi/Kampaņas/Tiešsaistes platformas: 

• Latvija.lv Dari digitāli (Do digitally) 

• ALL DIGITAL nedēļa 

• Iniciatīva Digitālie aģenti 

• LMT viedtālruņu apmācības 

• VID semināri un individuālās konsultācijas par deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu tiešsaistē 

un ar viedtālruņu starpniecību 

• Valsts Kultūras Informācijas centra publisko bibliotēku tīkls 

Komunikācijas kanāli: 

• Tieša saziņa: klātienes tikšanās, e-pasts un zvani, tīklošanās. 

• Dalība pasākumos: publiskas prezentācijas, dalība diskusiju paneļos, tīklošanās. 

• Masu mediji: paziņojumi presei, noslēguma konference, satura kopradīšana ar ieinteresētajām 

pusēm. 
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POLIJA 

Ieinteresētās puses: 

• Senioru organizācijas un grupas, piemēram: Senioru klubi; U3A; Senioru padomes; Senioru 

federācijas un U3A federācija; senioru ikdienas aprūpes centri; paaudžu centri. 

• Organizācijas un iestādes, kas strādā ar gados vecākiem pieaugušajiem: izglītības, kultūras, 

sociālās un aprūpes iestādes; NVO; pārvaldes iestādes visos administratīvajos līmeņos. 

• Bibliotēkas - nacionālais tīkls, kas sniedz IKT atbalstu senioriem. 

• Izglītības iestādes, kas specializējas pedagoģijā, gerontoloģijā un andragoģijā, kā arī mācību 

centri, mācību uzņēmumi. 

• KOMETA- IKT izglītības tīkls; https://kometa.edu.pl/; Grazyna Busse no HIPOKAMP un Maria 

Magdalena Poulain no Fonda 2035 ir šī tīkla eksperti. 

Politikas veidotāji: 

• Senioru politikas padome Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrija 

• Digitalizācijas padome Digitalizācijas ministrija; Rdc@mc.gov.pl 

Forumi/Pasākumi/Kampaņas/Tiešsaistes platformas: 

• https://latarnicy.pl/, https://latarnicy2020.pl/ - Projekts "Latarnicy2020.pl" (“Gaismas turētāji”) ir 

iniciatīva digitālai izglītībai cilvēkiem vecumā no 44 līdz 64 gadiem un vecākiem par 65 gadiem, kas 

ir lielākā digitāli izslēgtā grupa mūsu valstī. Aktivitāšu informatīvie un izglītojošie materiāli tika 

izstrādāti kā daļa no projekta, ko biedrība "Pilsētas internetā" kopā ar Administrācijas un digitalizācijas 

ministriju 2011.-2015. gadā īstenoja ar saukli: POLISH DIGITAL EQUAL OPPORTUNITIES [PCRS]. 

Komunikācijas kanāli: 

• Semināri, apmācības, konferences, kā arī sociālie mediji un citi interneta rīki.  

Finansiālā ilgtspēja: 

• Vietējā / reģionālā / nacionālā finansējuma programmas, kas vērstas uz senioriem.  
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PORTUGĀLE 

Ieinteresētās puses: 

• Industrija - Altice Labs; ClusterMedia Labs; INOV INESC; Fraunhofer Portugal; ISA - Intelligent Sensing 

Anywhere; Exatronic Innovation Insight; JMS; Medtronic Portugal; Telfax; CSSEF - Cooperativa de 

serviços de Saúde Envelhecimento e Formação; Inova+; Mais Família; Tempo XL - Animação Sénior 

em itinerância; Cãovida Club; Acordar a Sorrir; Ajuda & Companhia; Associação Portuguesa de 

Certificação; Biosckin, Molecular and Cell Therapies, S.A.; Casa Maior; Cidade dos cuidados; Comfort 

Keepers; Competências; CSSEF - Cooperativa de serviços de Saúde Envelhecimento e Formação; 

Diapotek - Gestão Terapêutica; FARMAinove; IncreaseTime; INOVA+; Mais Família; Merck; Nuada; 

ProASolutions.pt - Arquitetura, Gestão de Acessibilidades e Mobilidade, Lda.; ProdigyFrontier, Lda; 

TEMPO XL - ANIMAÇÃO SÉNIOR EM ITINERÂNCIA; The Travel Health Experience. 

• Sabiedriskās iniciativas un kopienas – APDP - Diabetes Portugal; Associação Cura+; Apre! - 

Associação de aposentados, pensionistas e reformados; APPC - Associação do Porto de Paralisia 

Cerebral; DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; CA50+; Centro de Caridade 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Centro de Desporto Adaptado - Sport Club do Porto; Coração 

Amarelo; Cuidadores Portugal; Delegação Norte da Associação Alzheimer Portugal; Espaço T; 

Fundação MOA de Portugal; Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”; G.A.S. Porto - 

Grupo de Ação Social do Porto; Instituto de Ação Social das Forças Armadas I.P.; Médicos do Mundo; 

Mundo a Sorrir; EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal; Rotary Club do Porto; Rotary Club de 

Leça da Palmeira. 

• Lēmumu pieņēmēji / Veselības aprūpes nodrošinātāji - Câmara Municipal do Porto; 

Administração Regional de Saúde do Norte; Area Metropolitana do Porto; Associação Portuguesa de 

Farmacêuticos Hospitalares; Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade; Centro Hospitalar de 

São João; Centro Hospitalar do Porto; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte; Domus Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto; Instituto 

Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil; Junta de Freguesia do Bonfim; Ordem dos 

Arquitectos - Direção Geral Norte; Ordem dos Enfermeiros; Ordem dos Farmacêuticos Portuguesa; 

Ordem dos Médicos – Secção Regional do Norte; Ordem dos Nutricionistas; Ordem dos Psicólogos 

– Secção Regional do Norte; Santa Casa da Misericórdia do Porto; SENSUUM et al; União de 

Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim; Unidade Local de Saúde de Matosinhos. 

• Augstākās izglītības sektors - Universidade do Porto; Instituto Universitário da Maia; Associação 

Rede de Universidades da Terceira Idade; Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano | CEDH; 

Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer; Centro de Investigação em Desporto, 

Saúde e Desenvolvimento Humano do Instituto Universitário da Maia; Centro de investigação em 

Geografia e Ordenamento do Território; Colégio Luso Internacional do Porto; Escola Superior de 



 

12 
 

Enfermagem do Porto; Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto; Escola Superior Saúde 

Santa Maria; European University Continuing Education Network; Fraunhofer Portugal; HEI-Lab; ID+ 

Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura; Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar da Universidade do Porto; Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia 

e Ciência; Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto; Instituto de 

Sociologia da Universidade do Porto; Instituto Piaget; Instituto Superior de Serviço Social do Porto 

(ISSSP); UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto; Universidade Lusófona 

do Porto; Universidade Sénior de Rio Tinto. 

Politikas veidotāji: 

CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; CCDRN - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; CCDRLVT - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; CIRA - Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro; AMP - Área Metropolitana do Porto; AML - Área Metropolitana de Lisboa; Câmara 

Municipal de Aveiro; Câmara Municipal do Porto; Câmara Municipal de Lisboa; Entidade Reguladora da 

Saúde; ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações; DGS - Direção-Geral da Saúde; ARSC - 

Administração Regional de Saúde do Centro; ARSN - Administração Regional de Saúde do Norte; ARSLVT 

- Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS); Portuguese Pharmaceutical Society; Portuguese Medical Society; Portuguese Psychological 

Society; Portuguese Nursing Society; Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS); 

Instituto da Segurança Social; União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(UDIPSS-Porto). 

Forumi/Pasākumi/Kampaņas/Tiešsaistes platformas: 

• https://cm-feira.pt/grupo-de-reflex%C3%A3o-s%C3%A9nior-de-santa-maria-f%C3%B3rum-

s%C3%A9nior-  

• https://www.eapn.pt/eventos/1158/forum-novos-seniores-novas-respostas-e-experiencias-

inovadoras  

Komunikācijas kanāli: 

• Facebook, senioru universitātes, IKT aktivitāšu/pasākumu organizēšana senioru mērķa grupai. 

Finansiālā ilgtspēja: 

• Porto Universitāte turpinās uzturēt platform, nodrošinot tā pieejamību, kā arī piesaistīs doktorantūras 

studentus Informācijas un satura pilnveidošanai. 

 

 

https://cm-feira.pt/grupo-de-reflex%C3%A3o-s%C3%A9nior-de-santa-maria-f%C3%B3rum-s%C3%A9nior-
https://cm-feira.pt/grupo-de-reflex%C3%A3o-s%C3%A9nior-de-santa-maria-f%C3%B3rum-s%C3%A9nior-
https://www.eapn.pt/eventos/1158/forum-novos-seniores-novas-respostas-e-experiencias-inovadoras
https://www.eapn.pt/eventos/1158/forum-novos-seniores-novas-respostas-e-experiencias-inovadoras


 

13 
 

LIELBRITĀNIJA 

Ieinteresētās puses: 

• Glenmore Trust, Age UK Carlisle and Eden, Gateway Centre Kendal, Northern Fells Group, Fair Foods, 

Carlisle Carers, Bolton Exchange, Oaklea Trust, Brampton Community Association. 

Politikas veidotāji: 

• Age UK, Good Things Foundation, Department for Culture Media and Sport, Department for 

Environment Farming and Rural Affairs (DEFRA). 

Forumi/Pasākumi/Kampaņas/Tiešsaistes platformas: 

• Good Things Foundation – Learn my Way. 

Komunikācijas kanāli: 

• Plašsaziņas līdzekļu un organizācijas kontaktu izmantošana projekta rezultātu izplatīšanai. 

Finansiālā ilgtspēja: 

• Projekta rezultātu apvienošana ar citiem mūsu pārvaldītajiem projektiem, piemēram, SOSCI un 

MANY. 

 

  



 

14 
 

3. Izplatīšanas stratēģija Eiropā 
 
ALL DIGITAL ir atbildīgs par projekta rezultātu izplatīšanu Eiropas līmenī. Šajā nolūkā tā ir noteikusi 

galvenās ieinteresētās personas, ar kurām tiks veikta komunikācija Eiropas līmenī, kā arī iespējamos 

pasākumus, forumus, iniciatīvas utt. 

 

Ieinteresētās puses: 

• ALL DIGITAL AISBL (AD) kā Eiropas mēroga jumta organizācija projekta rezultātus galvenokārt izplatīs 

70 organizācijām (IKT kopienu centri, publiskās bibliotēkas u.c.), kas darbojas neformālās izglītības vai 

IKT jomā mērķa grupām, kuru vidū ir mazāk aizsargātas personas, tostarp vecāka gadagājuma cilvēki. 

• AD dalībnieki var izmantot labās prakses apkopojumu kā datu bāzi izpētei, kā arī, lai izveidotu mācību 

programmas un papildinātu esošo apmācību koncepcijas. 

• Apmācību materiāli ir ļoti noderīgi AD locekļiem, jo tie ir plaši pielietojami un veidoti, ņemot vērā 

senioru vajadzības un izaicinājumus saskarsmē ar digitālo vidi. Tikpat noderīga un vērtīga ir tiešsaistes 

apmācību platforma. 

• Lielākā daļa AD veikto darbību ir saistītas ar novatorisku risinājumu un labas prakses izveidi un 

veicināšanu digitālo prasmju un digitālās iekļaušanas jomā. Šajā nolūkā AD ir tieši iesaistīta dažādās 

neformālās izglītības un e-prasmju apmācības jomās: Eiropas asociācijās un dalīborganizācijās, 

pilsoniskās sabiedrības tīklos, IKT privātajos uzņēmumos un Eiropas iestādēs, kā arī platformās: 

Mūžizglītības platforma (LLLP); AGE platforma; Eiropas Pieaugušo izglītības asociācija (EAEA) utt. AD 

partneri ir ieinteresēti izmantot un pielāgot mācību materiālus, kā arī tiešsaistes platformu. Tas pats 

attiecas uz paraugprakses kolekciju, kuru var izmantot kā esošā un pārbaudītā satura un metožu datu 

bāzi. 

• Politikas ieteikumi būs galvenais līdzeklis, ko AD izplatīs starp ieinteresētajām personām, politikas 

veidotājiem, Eiropas iestādēm.  

Campaigns: 

• ALL DIGITAL nedēļa - kampaņa mudina Eiropas iedzīvotājus aktīvi rīkoties, lai izprastu digitālo 

transformāciju un gūtu no tās labumu, pielāgojot un attīstot savu domāšanu un mūžizglītības pieeju. 

AD nedēļa ir piemērota, lai informētu par vecāka gadagājuma cilvēku īpašajām vajadzībām un 

nepieciešamību nodrošināt digitālo iekļaušanu šai mērķa grupai. 

Events: 

• ALL DIGITAL Summit ir AD ikgadējā konference, kurā pulcējas aptuveni 200 dalībnieku no visas 

Eiropas, kuri interesējas par Eiropas sabiedrības daļas ar zemu digitālo prasmju, tostarp vecāka 
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gadagājuma cilvēku, digitālo iekļaušanu. Jau 2019. gada oktobrī AD samitā ir bijusi iespēja pievērst 

dalībnieku uzmanību ICT Skills 4 All projektam. 

Online Platforms: 

• Unite-IT platforma (http://www.unite-it.eu/) ir kopienas veidošanas un attīstības e-iekļaušanas tīkls 

ar dažādiem dalībniekiem: profesionāļiem, kas strādā organizācijās, kas specializējas digitālās 

iekļaušanas jomā, IKT skolotājiem, pasniedzējiem no telecentriem un NVO vai cilvēki, kurus vienkārši 

interesē digitālās prasmes un kopienas attīstība. Platformā ir dažādas tematiskās darba grupas. 

Vispiemērotākais, lai izplatītu projekta rezultātus, ir darba grupa “Neaizsargātās grupas, kurām draud 

atstumtība”. Darba grupā ir iespēja dalīties praksē par to, kā digitālā kompetence var palīdzēt 

grupām, kurām draud atstumtība, atjaunot saikni ar mācībām kā līdzekli nodarbinātības, sociālās 

iekļaušanas un sociālās kohēzijas veicināšanai. Tīkla tiešsaistes portālā ir pieejama plaša informācija 

par notikumiem, projektiem, stāstiem, resursiem, labo praksi un politiku Eiropā digitālās iekļaušanas 

jomā. 

• Mūžizglītības platforma (LLL-P) ir dalībnieku tīkla organizācija, kas galvenokārt darbojas neformālās 

izglītības jomā. Izglītības un apmācības jomā tā sadarbojas ar citām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām par kopīgiem mērķiem attiecībā uz digitālo prasmju integrēšanu, padarot Erasmus+ 

kā instrument efektīvāku un formulējot kopīgus vēstījumus ES iestādēm. LLL-P dalībniekiem tika 

izplatīti projekta rezultāti (labākās prakses apkopošana divos ziņojumos, apmācību rokasgrāmata un 

tiešsaistes apmācību platforma), kā arī tiešsaistes noslēguma conference. Politikas veidošanas 

ieteikumi tiks izplatīti arī LLL-P tīklā. 

• EPALE platforma ir Eiropas mēroga atvērtas dalības kopiena, kurā ietilpst pieaugušo izglītības 

profesionāļi, tostarp pieaugušo pedagogi, karjeras atbalsta personāls, pētnieki un zinātnieki, kā arī 

politikas veidotāji. Tā ir daļa no Eiropas Savienības stratēģijas, kas veicina labākas mācīšanās prakses 

iespējas pieaugušajiem. Platforma tika izmantota, lai informētu par projektu, un tā tiks izmantota arī 

projekta rezultātu izplatīšanai. 

• AGE platforma ir Eiropas bezpeļņas organizāciju tīkls, kas paredzēts cilvēkiem no 50 gadu vecuma, 

un kura mērķis ir paust un veicināt 200 miljonu pilsoņu intereses vecumā no 50 gadiem Eiropas 

Savienībā un veicināt izpratni par jautājumiem, kas viņus visvairāk skar: diskriminācijas novēršana, 

gados vecāku darba ņēmēju nodarbinātība un aktīvas vecumdienas, sociālā aizsardzība, pensiju 

reformas, sociālā iekļaušana, veselība, vecāka gadagājuma cilvēku ļaunprātīga izmantošana, paaudžu 

solidaritāte, pētniecība, sabiedriskā transporta un būvju pieejamība un jaunās IKT tehnoloģijas. 

Platforma ir piemeŗots kanāls projekta rezultātu publicēšanai, jo tā ir īpaši paredzēta gados vecākiem 

pieaugušajiem. AD jau ir sazinājusies ar dažiem tās pārstāvjiem un turpinās veidot ar viņiem tīklu, lai 

izplatītu projekta politikas ieteikumus. 

http://www.unite-it.eu/
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• Digitālo prasmju karte ir platforma, kas izveidota (“Pilsētas programma ES”) partnerībā “Darbs un 

prasmes vietējā ekonomikā”, un tā izplata dažādu Eiropas reģionu projektu rezultātus un zināšanas. 

Šī Eiropas iniciatīva ir ideāls kanāls, lai nodrošinātu projekta popularitāti un iespējamo labās prakses 

pārņemšanu. 

Sinerģija ar citiem projektiem 

• ICT4 the Elderly ir vēl viens Erasmus+ projekts, kas tiek realizēts vienlaikus ar ICT Skills 4 All un kam ir 

līdzīgi mērķi. Sinerģija starp abiem projektiem ir ierosināta AD 2019. gada samita laikā ar kopīgu 

prezentāciju. 

• ICTskills4All tiek popularizēts Eiropas digitālās iekļaušanas kartē: https://digitalinclusion.eu/digital-

map/  
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