Új gépek az Idősek Otthonában
Pályázat útján három új számítógép és egy multifunkciós készülék került a Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyére.
– Megkérem Koósné Stohl Ilona intézményvezető asszonyt, hogy ismertesse a pályázat
tartalmát, főbb adatait.
– Ezt a pályázatot az év elején a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata írta ki
a Német Szövetségi Köztársaság támogatásával, azzal a céllal, hogy az idősek körében
népszerűsítse a számítógépet, és segítse őket minél nagyobb információs anyag
hozzájutásához, családtagokkal való kapcsolattartáshoz, egyáltalán a világhálón való
eligazodáshoz. A pályázatot német nyelven kellett benyújtani az országos önkormányzathoz,
amely ezt követően döntött arról, hogy javasolja-e támogatásra a pályázatot. Már eleve három
árajánlatot kellett bekérnünk a számítástechnikai fejlesztésre, ezeket küldtük el a megfelelő
szakmai tartalommal, indokokkal kiegészítve. A Német Szövetségi Köztársaság 455 300
forint eurónak megfelelő összeggel támogatta az informatikai vásárlásunkat, illetve magát a
programot. Ehhez képest 11 000 forinttal kevesebbet utaltak a számlánkra, aminek az az oka,
hogy a szövetségi köztársaság júniusban hagyta jóvá a pályázatot, az euró árfolyama pedig
változott az utalás időtartamához képest. A gépeket azonban így is meg tudtuk vásárolni,
miután intézményünk fenntartója, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása kiegészítette a pályázat
útján elnyert összeget.
– A három számítógépet kimondottan az idősek fogják igénybe venni?
– Úgy pályáztuk meg, hogy a háromból kettőt az idősek használnak, a harmadik pedig
adminisztrációs célokat fog szolgálni: az idősek ellátásához szükséges dokumentációt,
információt, nyomtatványokat be tudjuk szerezni, ki tudjuk tölteni.
– Mit értünk multifunkciós készülék alatt?
– Ez a gép egyszerre tud fénymásolni, nyomtatni, lehet szkennelni vele, fax küldésére is
van lehetőség. Sajnos telefonvonalat nem tudunk hozzákapcsolni, így ezt a funkcióját nem
tudjuk használni. Ez a készülék rendelkezésére áll az időseknek is, hiszen ha bármilyen
nyomtatványt le kell tölteniük az önkormányzat honlapjáról, államkincstártól,
nyugdíjfolyósítótól, akkor lehetőségünk van arra, hogy ki is nyomtassuk.
– Felmérték az idősek körében, hogy hányan ültek már gép előtt?
– Az Idősek Otthona e-Magyarország Pont, tehát eddig is volt lehetőségük a számítógép
használatára. Vannak néhányan, akik szívesen elböngésznek a világhálón, de inkább csak
kívülről szemlélődnek. Bízunk benne, hogy az új gépeket szívesebben igénybe veszik majd,
hiszen az eddigi számítógépeink nagyon lassúak voltak, még anno 2002-ben selejtezték le
őket, így kaptuk meg. Az e-Magyarország Pont-os gép természetesen megmaradt, hiszen a
jelentéseket továbbra is azon kell küldenünk.
– Van, aki segíti az időseket a számítógép használatában?
– Több munkatárs is rendelkezik számítógép használói képesítéssel, egy kolleganőnek
ECDL-vizsgája van. Mind a számítógépen, mind az interneten el tudnak igazodni. Nem csak
az időseknek tudnak segíteni, hanem bárkinek, aki – mint e-Magyarország Pont – bejön az
Idősek Otthonába, s szeretne hozzájutni valamilyen információhoz.

Az Idősek Otthonának munkatársa betanítja a képen látható urat az új, korszerű
számítógép használatára

Máris találtak hasznos instrukciókat kert-kulturális tevékenységhez

Segítő kéz: a munkatárs tanácsot ad a menüpont kiválasztásához

Amikor az úr már önállóan is tudja használni az új masinát, a klubtagok
felvilágosítást kapnak
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