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CYFROWY ASYSTENT

Fundacja Challenge Europe

(/component/profile/profil/5652)

Opis projektu

W ramach zadania CYFROWY ASYSTENT - PRZYGOTOWANIE

I SZKOLENIE DO ROLI

CYFROWEGO ASYSTENTA SENIORÓW zamierzamy utworzyć

Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora w ramach filii fundacji

w Warszawie.

Grupę docelową zadania stanowi 24 mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 60 lat, są osobami

aktywnymi społecznie oraz posiadają dobrą znajomość nowoczesnych technologii.

Uczestnicy projektu zostaną zaangażowani w działania wolontariackie dla seniorów z zakresu

edukacji cyfrowej. Grupa 24 seniorów weźmie udział w szkoleniach, mentoringu, spotkaniach

i wyjazdach, jak również samodzielnie poprowadzi eventy, spotkania, a w ramach Punktów

Cyfrowego Wsparcia Seniora będzie wspierać innych seniorów, jako Asystent Cyfrowy.

Do projektu przyjmowane będą więc osoby:

- kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat

- którzy są mieszkańcami Warszawy

- którzy są aktywni społeczne i posiadają znajomość nowoczesnych technologii.

Zadania

PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA ROLI ASYSTENTA CYFROWEGO Każdy uczestnik

weźmie udział w działaniach przygotowujących do roli wolontariusza (asystenta cyfrowego)

poprzez udział w zadaniach: SZKOLENIE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII –

3 gr. x 8 os. x 20 godzin. 2. KURS TRENERSKI – 3 gr. x 8 os. x 18h 3. WYJAZD

INTEGRACYJNY – 3 wyjazdy x 8 os. x 2 dni 4. MENTORING 24 os. x 10h ( w tym 4h

zdalnie – online). 5. PRAKTYKI SENIORÓW – 24 os. x 20h praktyk

PUNKT CYFROWEGO WSPARCIA SENIORA - DZIAŁANIA ASYSTENTÓW CYFROWYCH

1. POWOŁANIE PCWS Po działaniach przygotowujących seniorzy otrzymają pakiet

asystencki (podręcznik Kurs trenerski, podręcznik obsługi komputera, dyplom ukończenia

szkolenia z nowoczesnych technologii, dyplom ukończenia kursu trenerskiego, legitymacji

asystenta, tablet, pakiet gadżetów: pendrive, powerbank, gadżety biurowe, słuchawki) i będą

samodzielnie prowadzić Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. Każdy z Asystentów Cyfrowych

prowadzić będzie samodzielnie PCWS przez min. 50h. Oferent planuje utworzenie takiego
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punktu w siedzibie swojej Fundacji -Filii w Warszawie - ul. KONWIKTORSKA, nr 9, lok. 11,

00-216 WARSZAWA Punkt będzie czynny w godzinach pracy biura od 8.00 – 16.00.

Ile czasu?

Zadanie 1 - 2, 3 x w tygodniu

Zadanie 2 - 3,4 razy w tygodniu 

Czas trwania projektu - do 1.09.2020

Minimalny wiek wolontariusza

60 lat

Dodatkowe wymagania

Do projektu przyjmowane będą osoby:

- kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat

- którzy są mieszkańcami Warszawy

- którzy są aktywni społeczne i posiadają znajomość nowoczesnych technologii.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Seniorzy wezmą udział w zadaniach przygotowujących do roli wolontariuszy – Cyfrowych

Asystentów:

-SZKOLENIE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - 20h

-KURS TRENERSKI - 18h

-WYJAZD INTEGRACYJNY - 2 dni

-MENTORING - 10h (w tym 4h online)

-PRAKTYKI SENIORÓW - 20h

Z uczestnikami zostanie podpisana umowa wolontariacka w formie pisemnej powyżej 30 dni

kalendarzowych. 

Każdy z uczestników zostanie wyposażony w pakiet asystencki. 









Pozostało na zgłoszenie: Czas zgłoszeń upłynął

Ofertę wybrało: 2 osoby

Miejsce wykonywania zadań:

Konwiktorska 11/9

00-216 Warszawa

Śródmieście


