– mobilna aplikacija za kul in aktivne seniorje

KAJ: Simbioza Genesis, socialno podjetje in BTC d.d. smo razvili novo mobilno
aplikacijo za kul in aktivne seniorje – MAGDA. Aplikacija je namenjena starejšim
uporabnikom (55+), nagovarja področja, ki pomembno vplivajo na kakovost,
aktivnost in družbeno pestrost njihovega življenja ter predstavlja prvo tovrstno
mobilno aplikacijo v slovenskem prostoru.
ZAKAJ: Z razvojem nove mobilne aplikacije ostajamo zvesti družbeni inovativnosti
in iskanju novih storitev in produktov namenjenih starejšim, ki so zagotovo ena
najbolj ranljivih skupin, ki se še posebej težko sooča s hitro rastočim in
neustavljivim tehnološkim, informacijskim in komunikacijskim razvojem. MAGDA –
ni le odgovor za zmanjševanje vedno večje vrzeli med starejšimi generacijami in
digitalno transformacijo družbe, ampak je v prvi vrsti njen namen predvsem pomoč
starejšim pri uporabi novih tehnologij ter približevanju drugačnih/alternativnih
priložnosti, s katerim si bodo starejši lahko omogočili ne le bolj kakovostno
življenje, ampak tudi večjo neodvisnost, boljšo obveščenost, dostop do različnih
vsebin in inovativnih storitev, predvsem pa večjo vključenost v družbo – še posebej
v teh težkih in izzivom polnih časov, ko je stiska seniorjev zaradi epidemije COVID19 še toliko bolj izrazita.
KAKO:
Mobilna aplikacija na preprost, prilagojen in starejšim uporabnikom prijazen način prinaša pomoč in
enostaven dostop do različnih vsebin. Magdine novice omogočajo pregled aktualnih novic, ki jih za njih na
dnevni ravni pripravlja Simbioza. V Magdini info točki so na enem mestu starejšim na voljo povezave in
kontakti različnih ponudnikov storitev oziroma produktov v njihovem kraju oziroma okolici. V Magdini učilnici
lahko uporabljajo gradiva za samostojno učenje in usvajanje novih digitalnih veščin na področju uporabe
računalnika oziroma uporabe pametnih telefonov. Gradiva so rezultat večletnega dela Simbioza
strokovnjakov na področju e-opismenjevanja starejših in so opremljena tudi z nazornimi video vodiči.
Brezplačne video vsebine, ki bodo pripomogle k aktivnemu življenju, boljšemu telesnemu počutju in zdravju
v jeseni življenja pa so na voljo v Magdini telovadnici. Magdin radio uporabnikom omogoča enostaven
dostop do poslušanja medijskih vsebin različnih radijskih programov na nacionalni in regionalni ravni. Rubrika
Magdini dogodki pa ponuja pregled dogodkov za starejše po Sloveniji.

VSEBINA DELAVNICE – Aplikacije in orodja na pametnem telefonu – primer Magda








nastavitve brezžičnih povezav in omrežij,
kaj so aplikacije,
uporaba aplikacije Trgovina Play,
nameščanje, posodabljanje, brisanje aplikacij,
spoznavanje osnovnih aplikacij,
poraba podatkov pri uporabi aplikacij,
delo z mobilno aplikacijo Magda.

Vabljeni, da skupaj gradimo vključujočo družbo!
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