Um breve resumo do
projeto Faith
✔ Avaliação
das
necessidades,
especificidades e barreiras que os
adultos mais velhos apresentam na
utilização da Internet e na realização de
transações online.
✔ Desenvolvimento de materiais de
aprendizagem e formação com o
intuito de promover as competências dos
adultos mais velhos na utilização da
Internet e das transações online.
✔ Capacitação e formação das pessoas
maiores de 55 anos, dos seus familiares,
prestadores de cuidados, e profissionais
do mercado e serviços locais.

✔ Sensibilização para a inclusão digital
dos adultos mais velhos como forma de
fortalecer
o
seu
envolvimento
e
participação ativa na sociedade.

Parceiros
O projeto de dois anos, que decorre de Janeiro
de 2021 a Janeiro de 2023, parte do esforço
comum de 7 organizações parceiras.

50 Plus Hellas – GRÉCIA
50plus.gr

Anziani e Non Solo – ITÁLIA
anzianienonsolo.it

Center for Social
Innovation – CHIPRE
csicy.com

Misericordia of Amadora
(SCMA) – PORTUGAL
misericordia-amadora.pt

Symplexis – GRÉCIA

TRANSAÇÕES ONLINE EM SEGURANÇA PARA TODAS AS IDADES

FAITh

symplexis.eu

AGE Platform Europe – BÉLGICA
age-platform.eu

BK Consult – ALEMANHA
bk-con.eu
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O Projeto
O FAITh é um projeto de dois anos
financiado pelo Programa ERASMUS+
da União Europeia que visa combater
a marginalização digital dos adultos
maiores de 55 anos, através do
reforço das competências e da
confiança na utilização da Internet e
das tecnologias digitais para efetuar
transações online. No projeto FAITh
será desenvolvido e implementado um
programa inovador de mentoria entre
pares que se baseia nos princípios da
motivação
e
da
cooperação,
construindo uma rede de suporte
robusta que envolva voluntários, o
meio familiar, a comunidade e o
mercado local.

Grupos-alvo e
impacto

As atividades
do projeto
FAITh visam:

Adultos maiores de 55 anos - melhoria das
competências nas TIC e aumento da confiança na
utilização da Internet e das transações online.

1.Reforçar as competências digitais dos adultos
maiores de 55 anos, e aumentar o seu
sentimento de confiança e segurança online,
para que utilizem as transações online nas
suas tarefas do dia-a-dia.

Adultos
maiores
de
55
anos
com
competências
nas
TIC,
voluntários
–
capacitação enquanto mentores de pares e
aumento do envolvimento e da participação na
comunidade.

2.Motivar os adultos maiores de 55 anos a
utilizarem a Internet e a realizarem
transações online através do envolvimento de
maiores de 55 anos competentes nas TIC
enquanto modelos positivos,

Membros da família e cuidadores - promoção
de uma melhor compreensão do seu papel no
apoio à inclusão digital de adultos mais velhos.

3.Sensibilizar os familiares e os prestadores de
cuidados sobre a importância do seu papel na
integração digital das pessoas mais velhas.

Atores comunitários e prestadores de
serviços - conhecimento aprofundado das
necessidades de inclusão digital das pessoas
mais velhas e de estratégias para evitar a sua
marginalização digital.

4.Sensibilizar os profissionais do mercado e da
comunidade locais sobre formas eficazes de
responder às necessidades digitais das
pessoas mais velhas através da criação de
produtos e serviços adequados ao processo
de envelhecimento.

Representantes
do
mercado
local
conhecimento aprofundado das necessidades
digitais das gerações mais velhas e de como
tornar os seus produtos e serviços mais
adequados ao processo de envelhecimento.

5.Informar as políticas a nível local, nacional e
europeu sobre a necessidade de tomar
medidas para a inclusão digital das gerações
mais velhas.

Stakeholders locais, nacionais e europeus melhor base de evidências a nível da inclusão
digital dos adultos mais velhos e de formas
eficazes de reduzir o fosso digital.

