Idosos
x
Tecnologia

Missão
Contribuir para a inclusão social da população idosa
que se encontra em vulnerabilidade, impulsionando
seu envelhecimento saudável, proporcionando
autonomia, dignidade e integração em um ambiente
protetor.

Nós, do Projeto Velho Amigo,
acreditamos que a Tecnologia é uma
ferramenta importante para a
inclusão e o exercícios da autonomia
para todos, e com os idosos não é
diferente.
Apesar das dificuldade que possam
ter, é notável como o uso dela pode
nos aproximar e incluir.
Acreditamos que que podemos inserir
a tecnologia de forma benéfica aos
idosos, fazendo diferença no dia a dia
e, cabe a todos incentivar e apoiar os
idosos a estarem cada vez mais
conectados e atuantes nas redes
sociais, conferencias, ligações, jogos,
vídeos de diversos conteúdos cursos e
outras formas de evoluir na
conectividade.

Pensando nisso vamos:
1. Entender o lado do idoso
2. Conhecer as dificuldades que
eles enfrentam
3. Incentivo ao uso da tecnologia
4. Direcionamento de como
podemos ajudara-los
5. Trocar e compartilhar amor,
carinho e afeto!

Entender o lado do
idoso
A tecnologia muda muito rápido, todos os
dias tem uma novidade ou um conteúdo
novo e muitos idosos não conseguem
acompanhar, por diversos fatores, alguns
não tem alfabetização, outros tem medo
de apertar qualquer “botão que aparece”,
ou se assustando com as linguagem
tecnológica, ou tem pacotes de internet
limitados (3g) e muitos, criam uma
dependência de parentes, amigos ou
cuidadores para essas atividades.

Facilidades x dificuldades

Considerando a hipótese que muitos idosos, herdando itens desatualizados de seus filhos ou netos
Celular
Sistema operacional mais atual
Fácil locomoção com o celular
X
Tela pequena
Memória cheia

Computador ou notebook
Tela grande
X
Software/sistemas operacionais
ultrapassador
Utilização em um lugar fixo

Incentivos à usar a tecnologia
-

Respeitar que cada um tem seu tempo e bagagens de vida
diferentes
Precisamos ter cautela e paciência
Mostrar que a tecnologia é um facilitador na vida de todos
Criar rotinas de mexer no celular, notebook ou computador
constantemente para que eles tenham vivência
Mandar mensagens escritas ou ligação de voz ou de vídeo
(eles adoram ouvir a voz, tem um impacto especial)

Tirar as dúvidas e quebrar o medo, repetindo quantas vezes
for necessário, com paciência e mudando as formas de
explicar
Ensinar eles a tirarem a opção de salvar todas as fotos e
vídeos que recebem
Ensinar a limpar a memória do celular
Ensinar eles a procurarem assuntos de interesses (seja a
foto de bom dia, à cursos online, vídeos no Youtube etc)
Evitar mandar vídeos ou baixarem app pesados

O idoso

• Tem força de vontade
• São interessados e questionadores
• Buscam crescimento pois não “não
querem ficar de fora” ou “parados
no tempo”

A nossa parte:
• Causa aproximação
• Conversas globais
• Trocas de histórias de vida
• Contato constante

Ressaltamos que
nossos contatos
estão abertos
para mensagens
e ligações
para auxiliar
vocês nesse novo
e importante
desafio

Nossos contatos:
(11) 3071-4040 / 3079-0018
(11) 94047-3533
Projeto Velho Amigo
projeto_velhoamigo
contato@velhoamigo.org.br
https://www.velhoamigo.org.br/

