
                                                  
 

 
Inkludera Flera öppna nätverksträffar 2016 

Nätverket Inkludera Flera ordnade år 2014 sammanlagt 5 nätverksträffar runt om i Svenskfinland. Det blev en stor 

succé. 

Nu kommer uppföljningen och vi bjuder in alla som är aktiva i pensionärsföreningar, bibliotekspersonal, kommunalt 

anställda eller intresserade av digital delaktighet, digital vardag och digital framtid till öppna nätverksträffar i Åbo, 

Vasa och Helsingfors i Januari 2016. 

Vi samlade in ett stort antal förslag och önskemål på senaste träffar. Sedan dess har nätverket jobbat med att utreda 

en del av dem, förverkliga en del av dem, och diskutera ytterligare andra. Nu vill vi tillsammans med dig fortsätta 

förverkliga idéerna för att inkludera ännu flera. 

Vi diskuterar på basen av erfarenheter och rekom mendationer hur man i praktiken kan förverkliga 

idéer kring:  

 Samarbete mellan pensionärsföreningarna och arbetar-/medborgarinstitut. 

 Hur man kan ta in representanter från olika serviceproducenter till t.ex. pensionärssamlingar och 

visa/instruera om sina tjänster. 

 Hur banker kan komma till biblioteken eller MI och undervisa i nätbanksanvändning. 

 Hur man kan samarbeta med skolor så att unga tutorer från skolor hjälper äldre (liknande som "Farfar i 

skolan"-projektet men med skolelever som IKT-tutorer). 

 Ordna Dropin-rådgivning på bibliotek. 

 Erbjuda digitalkonsulter för IT-lösa: person att vända sig till för de som INTE vill ha digital teknik. 

 Pröva på olika datortyper – låna dator, padda osv. 

 Hur man kan hjälpa vid datorköp, skillnader mellan bärbar, plattor etc. Så att man kan köpa det som man 

vanligen behöver. 

Alla behövs och alla är viktiga  i diskussionen, anmäl dig till träffarna via länkarna  nedanför! 

12.1.2016 12:00 - 15:00, Åbo, Åbo Arbis (Kaskisgatan 5, ingång via kaféet på bottenvåningen) 

Anmäl dig här till Åbo: https://www.webropolsurveys.com/S/260ACA98065DAC47.par 

19.1.2016 12:00 - 15:00, Helsingfors, i Festsalen på G18 (Georgsgatan 18) 

Anmäl dig här till Helsingfors:  https://www.webropolsurveys.com/S/E72B20F9DC03EAC4.par 

21.1.2016 12:00 - 15:00, Vasa, Dramasalen i Vasa stadsbibliotek (Biblioteksgatan 13)  

Anmäl dig här till Vasa https://www.webropolsurveys.com/S/5EC9E939A27D0120.par  

Vi bjuder på kaffe och tilltugg. 
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