Yaşam kalitesini artırmak
İleri yaşa kadar kendi evinde kalmak, tanıdık
ortamda yaşamak ve buna rağmen iyi bakılmak.
İnsanların çoğu yaşlılıkta bu şekilde iyi bir hayat
istiyorlar.
Bu yaşamı sürdürmek için modern teknoloji bizi
destekler mi? Zor durumda kaldığımız zaman
„akıllı“ evlere veya dijital yardımcılara cep
telefonu gibi destekleyicilere ihtiyaç var mı?
Banka kapalı olduğu veya gidemediğiniz zaman,
internet yardımcı olabilir mi? Her gün bilgisayar
ve cep telefonu kullanamayan kişiler bu
aletlerin faydalarından nasıl yararlanabilirler?
Dijital teknolojinin sunduğu fırsatlardan
doğrudan çocuk ve torunlarla irtibata geçmede
veya otobüs ve tren kullanımında veya
çevredeki etkinliklerin ne zaman olduğunu
öǧrenmek için yararlanabilinir.
Dijital-Yardımcılar olarak size cep telefonu
ve tablet gibi diğer dijital teknolojinin
kullanımında destek ve danışmanlık sunuyoruz.
Dijital-Yardımcılar olarak günlük dijital teknoloji
sorunlarınızın çözümünde ve yaşlılıkta hayat
şartlarınızı iyileştirmede destekliyor ve yardımcı
oluyoruz.

Bizimle iletişime geçin!
DigiQuartier olan şehirler:

Barkenberg ve Alt-Wulfen:
Bayan Jasmin Bendick
Tel.: 02369 / 209611
E-Mail: jasmin.kuhlmey@
dorsten.de

Innenstadt ve
KreativQuartier
Bayan Janina Kleist
Tel.: 02366 / 93 60 620
E-Mail: digitales@
innenstadt-herten.de

Habinghorst
Bay Jan Erdmann
Tel.: 02305 / 106-2899
E-Mail: jan.erdmann@
castrop-rauxel.de

DigiQuartier
Dijital-Yardımcılar
& Dijital–Buluşma
mekânları
Dijital cihazları kullanımda
destek ve danışmanlık

Konular

Nerede ve ne zaman

Dijital uygulamaları kullanma hakkında
sorularınız mı var? Size yardım ediyoruz!

Dijital-Buluşmalar genellikle ayda 1-2 kez
aşağıdaki konumlarda yapılmaktadır:

Dijital-Yardımcılar, dijital-buluşma mekânlarında
veya istisnai durumda evinizde aşağıdaki
konularda ücretsiz danışma sunar ve
bilgilendirir:

•
•
•
•
•
•

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, dizüstü
bilgisayar
Internet & Çevrimiçi hizmetler
Günlük yaşam için uygulamalar
Sosyal ağlarda iletişim
Veri koruma
İnternette güvenlik

Dorsten: Gemeinschaftshaus Wulfen,
BiBi am See
Castrop-Rauxel Habinghorst:
Haus der Begegnung (HadeBe)
Herten: Innenstadtbüro, Computertreff AWO
Schürmannswiese, Technikstammtisch WallyWindhausen Seniorenzentrum, Repair Café
Erlöserkirche-Thomaskirche
Dostça işbirliği yapanlar:

için

önceden

randevu

Bizimle irtibata geçin!
Bizim Dijital-toplantılarımız hakkında daha
fazla bilgiyi şu adresten bulabilirsiniz:
www.kreis-re.de/DigiQuartier

Dijital-Yardımcılar arıyoruz!
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi aletlerle
uğraşmayı seviyorsunuz ve zamanınız var?
Bu teknolojilere eğiliminiz var?
Bilginizi
başkalarına aktarmak istiyorsunuz, gönüllü
olarak Herten, Dorsten ve Castrop-Rauxel
şehirlerinde aktif görev yapmak istiyorsunuz?
k DigiQuartier projesi kapsamında
Recklinghausen bölgesinde Dijital –
Yardımcılar olunuz!

Dijital-Yardımcılar

Hem belirli konularda bilgilendirme toplantıları
yada açık konuşma/danışma saatleri var.
Bireysel yardım
alınabilinir.

Gönüllü

Bezirksverband
Castrop-Rauxel / Waltrop
der Kleingärtner e.V.

•

Yeni iletişim araçlarını iyi tanıyorlar.

•

Başkalarına yardım etmekten zevk alırlar.

•

Teknoloji tutkunudurlar.

•

Mahallemdeki / Semtteki insanların
teknoloji ile ilgili soruları hakkında bilirkişi
olmak istiyorlar.

•

Dijital medya ile ilgili işlemlerde güven ve
güvenlik sağlarlar.

