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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2016. június
02-án Vállalkozási szerződést kötött a „Napirend program” tevékenység keretében ellátandó
feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Hörnyéki Roland elnök.

Teljesítési időszak: 2016. november 01. – 2016. november 30.

Nem csak a 20 éveseké a világháló
Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. november 22.

Elvégzett tevékenység:
A Silver Surfer, vagyis az 50 éves vagy annál idősebb internetezők főleg azért szörfölnek a
világhálón, hogy ne váljanak életük utolsó szakaszában magányossá. Megdőlni látszik tehát az a
korábbi vélemény, miszerint a nyugdíjasokat egyáltalán nem vagy csak alig érdekli az internet
világa.
Az 50 év feletti felhasználók közül nem kerülnek ki szoftverfejlesztő vagy informatikai
szuperszakemberek sem, ennek a korosztálynak a tagjai csak ismerkednek az internettel. Az
idősek főleg fogékonyak a legújabb életviteli tanácsokra, egészségügyi cikkekre és úti
beszámolókra.
A szakemberek szerint egyértelműen megfordultak a korábbi folyamatok és ma már egyáltalán
nem igaz, hogy a nyugdíjasok begubóznak magányukba vagy viszolyogva nézik a PC-n játszó,
internetező családtagjukat.
Az idősek mára felismerték a világháló jelentette új lehetőségeket, például az egyszerűbb
kapcsolattartást és ismerkedést és igyekeznek ezeket rendszeresen kihasználni. Ezenkívül
megnőtt a tudásszomjuk is, szeretnének mindent megismerni, feltérképezni.
Magyarországon az idősebb internethasználók közül 89 százalék e-mailezett, 84 százalék
termékek és szolgáltatásokról szóló információk után kutatott, 89 százalék híreket olvasott, 11
százalék vásárolt a világhálón. 51 százalékuk élt aktív életet a közösségi oldalakon.
Az Őszi Fény Idősek Otthonának lakói megismerhették, ezen kutatásokat röviden és tömören. A
program alkalmával megnézhették a „Nem csak a 20 éveseké a világháló” című rövid kis filmet,
ahol 60 és 80 év közötti nyugdíjasok beszélnek az internet és a számítógép adta lehetőségekről.

A film megtekintése után több kérdés is felmerült a számítógéppel, a hozzá tartozó eszközökkel
és kiegészítőkkel kapcsolatosan.
A beszélgetés során kiderült, hogy lenne igény az Otthon lakói között egy „kézi könyvre” ami az
„ő nyelvükön” mutatja be a számítógépet, az okos telefont, az internetet és minden olyan
digitális eszközt, amit tudnának használni a mindennapjaik során.
Alsómocsolád, 2016. november 30.
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