Medgeneracijsko sodelovanje bo že tretjič povezalo Slovenijo

Simbioza iz letnih delavnic prehaja v trajnostni projekt
Prijave na jesenske delavnice se odprejo 8. julija, letošnje leto pa prinaša tudi Simbioza
mojstre, Medgeneracijski center in Simbioza šole
Ljubljana, 19. 6. 2013 – Projekt Simbioza, največji medgeneracijski prostovoljski projekt pri nas, se
bo letos z brezplačnimi delavnicami računalniškega opismenjevanja starejših odvil med 21. in 25.
oktobrom po celi Sloveniji. Prijave za udeležence in prostovoljce se odprejo 8. 7. 2013 na spletnem
mestu www.simbioza.eu, na brezplačni telefonski številki 040 940 888 in vpisnih točkah po
Sloveniji. Organizatorji obljubljajo, da bodo delavnice letos še bolj kakovostne, poslanstvo
Simbioze pa hkrati širijo tudi z novimi, trajnostnimi projekti. Še letos bosta namreč zaživela
programa Simbioza Mojstri in Simbioza šole, jeseni pa svoja vrata odpira Medgeneracijski center.
Simbioza – ideja, ki je povezala Slovenke in Slovence
Projekt Simbioza, prvi vseslovenski prostovoljski projekt za dvig računalniške pismenosti starejših, je
nastal v letu 2011 na pobudo Zavoda Ypsilon. Do leta 2012 je projekt rasel – tako s stališča kakovosti
kot števila udeležencev. »Simbioza je lani na 300 lokacij privabila več kot 8.000 udeležencev. Ponosni
smo, da je v dveh letih projekt skupno povezal skoraj 11.000 udeležencev in več kot 5.000
prostovoljcev. Podpora in pozitivni odzivi udeležencev so nas prepričali, da v letu 2013 projekt
ponovimo in preko medgeneracijskega sodelovanja znova povežemo Slovenijo,« je odzive strnila Ana
Pleško, vodja projekta Simbioza 2013.
Delavnice letos med 21. in 25. oktobrom
Simbioza ohranja svoje poslanstvo tudi v letošnjem letu. Brezplačna izobraževanja o osnovah dela z

računalnikom, urejevalnikom besedil, elektronsko pošto, internetom, družbenimi omrežji in
mobilno telefonijo, bodo potekala od ponedeljka, 21.10., do petka, 25.10.2013. Delavnice se bodo
odvijale dopoldan in popoldan, v šolah, knjižnicah, fakultetah, domovih za starejše in na drugih
lokacijah po vsej Sloveniji. Seznam lokacij bo objavljen na spletni strani www.simbioza.eu, kjer se
bodo 8. julija 2013 tudi odprle prijave za prostovoljce in udeležence. Prijave bodo mogoče tudi na
brezplačni telefonski številki 040 940 888 in vpisnih točkah po Sloveniji.
»Naš cilj, je da bodo delavnice letos na izjemno visokem kakovostnem nivoju. Prizadevali si bomo, da
bodo še bolj prijazne – tako udeležencem kot prostovoljcem. V skladu s trendi bomo na nekatere
lokacije uvajali še tablične računalnike,« je letošnje aktivnosti povzela Ana Pleško. »Verjamemo, da
lahko medgeneracijsko sodelovanje prenesemo na višji nivo, prav tako pa idejo 'simbioze' vtkemo v
vsakdan,« dodaja vodja projekta.
Simbioza v letu 2013 prehaja v trajnostni projekt
Po dveh letih izvajanja delavnic je ideja dobila nov zagon in prerašča okvire oktobrskih računalniških
delavnic. »Hvaležni smo vsem, ki so prispevali k uspehu socialne inovacije, ki jo prepoznavajo tudi v
tujini. Tudi letos bomo v akciji, z računalniki, mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki. Vendar je
Simbioza mnogo več kot tehnologija. Je iskreno medgeneracijsko sodelovanje. Kdo pravi, da stari
nimajo pojma in kdo pravi, da mladi nimajo pojma, smo letos malo provokativni. Celo življenje se
učimo, zato prihajajo Simbioza mojstri, Simbioza šole in Simbioza medgeneracijski center. Simbioza bo
povezovala trajnostno in v Slovenijo prinašala še naprej pozitivno zgodbo z željo, da z njo Slovenijo
postavimo na svetovni zemljevid,« poudarja Žiga Vavpotič, pobudnik projekta.

»Nikoli ni prepozno za nova znanja, saj se učimo vse svoje življenje,« je poudaril minister za
izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. »Zavedati se moramo pomena ne le formalnega
procesa oz. obdobja izobraževanja, temveč tudi pomena izobraževanja odraslih in vseživljenjskega
učenja kot takega,« je dr. Pikalo podprl prizadevanja Zavoda Ypsilon in projekta Simbioza k
izboljšanju e-pismenosti starejše populacije. »Tudi na ministrstvu se v okviru Razvojnega načrtovanja
2014-2020 zavzemamo za izboljšanje digitalne pismenosti prebivalstva in s tem za večjo evključenost. Naši načrti so seveda odvisni od finančnih sredstev, ki nam jih bo uspelo zagotoviti za
naslednji večletni finančni okvir, zato še bolj podpiramo projekt Simbioza, ki je primer dobre prakse na
področju akcij ozaveščanja računalniškega opismenjevanja in ki ima tudi potencial razvoja v trajnejši
projekt opismenjevanja,« je zaključil dr. Pikalo.
Projekt podpirajo tudi uspešna podjetja
»Ko smo se na Si.mobilu odločili pridružiti projektu Simbioza, nismo slutili, koliko pozitivnih izkušenj
bomo v teh letih sodelovanja pridobili. Projekt je povezal tako naše zaposlene z različnimi
generacijami, kot tudi Si.mobilovce med seboj. Tudi zato smo se letos odločili pomagati ne le z
generalnim sponzorstvom, temveč še z donacijo pohištva, ki bo svoje mesto našlo v pravkar
nastajajočem Medgeneracijskem centru. Verjamemo, da lahko skupaj naredimo ogromno in starejšim
resnično približamo računalnike ter mobilno telefonijo do te mere, da bodo ob pogledu na sodobne
naprave občutili le še željo po spoznavanju njihovih zmogljivosti,« je pozitivne izkušnje delil Boštjan
Škufca Zaveršek, član uprave podjetja Si.mobil.
»V slovenskem Microsoftu smo veseli in počaščeni, da kot tehnološki partner že tretje leto podpiramo
Simbiozo. Hkrati toplo pozdravljamo preraščanje Simbioze v projekt, ki bo v duhu socialnega
podjetništva težje zaposljivim mladim omogočil pridobivanje dragocenih prvih delovnih izkušenj.
Prepričani smo, da gre za odlično idejo, ki prihaja v pravem času in izvrstno dopolnjuje našo globalno
pobudo YouthSpark, s katero želimo v naslednjih treh letih preko 300 milijonom mladih iz več kot 100
držav zagotoviti nove priložnosti za izobraževanje, zaposlitev in podjetništvo. Zato trdno verjamemo,
da bo Simbioza tudi letos povezala vso Slovenijo in vse generacije,« je podporo projektu izrazila
Biljana Weber, generalna direktorica podjetja Microsoft Slovenija.
Med podporniki sta že drugo leto tudi Generali Zavarovalnica in SKB banka, ki sta se projektu
pridružila kot srebrna sponzorja.
Simbioza - sožitje med srčnimi prostovoljci in vedoželjnimi udeleženci
Projekt združuje tudi prostovoljce, ki se vsakoletno srečujejo na delavnicah in skupaj soustvarjajo
odgovorno družbo, ki je pripravljena pomagati. Med njimi je že tretje leto tudi prostovoljec Davorin
Pandel, ki je povedal: »Projekt Simbioza dokazuje, da na kakovost bivanja ne vplivajo le razmere, v
katerih se nahajamo. Veliko stvari je odvisnih od posameznikove dobre volje. Od pripravljenosti
prispevati nekaj svojega za skupno dobro. Prepričan sem, da se to dobro posamezniku tudi vrača.«
»Za računalništvo sem se začela zanimat, ko sem videla, da si hči z računalnikom vsakodnevno
pomaga pri različnih stvareh in opravilih,« je obrazložila Zora Filipčič, predstavnica seniorjev, ki se bo
tudi letos udeležila delavnic. »Toliko reči je, pri katerih si lahko pomagaš z računalnikom! Kakšno
velikansko spremembo so prinesli ti računalniki, v primerjavi z našo mladostjo!« dodaja.
Za več informacij obiščite spletno stran: www.simbioza.eu
Dodatne informacije: Špela Bric, telefon: 01/23 43 711, spela.bric@simbioza.eu

