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SURTE. Internet, soci-
ala medier och digitala 
spel är självklarheter 
för ungdomar.

Genom EU-projektet 
IT-piloterna tas den 
kunskapen tillvara inom 
äldreomsorgen där 
unga arbetssökande 
coachar både personal 
och brukare i ny teknik.

Samtidigt får ung-
domarna erfarenheter 
och referenser som kan 
leda till jobb.

25-åriga Liindah Olin från 
Nol har tidigare jobbat inom 
äldreomsorgen. När hon på 
Arbetsförmedlingen blev 
tillfrågad att delta i projektet 
IT-piloterna var det inget att 
tveka på. 

– Det är roligt att kunna 
lära de äldre om internet och 
olika spel och se att de har 
nytta av tekniken. Vi brukar 
oftast titta på Youtube-klipp 
och lyssna på musik. Jag 
tycker det är kul med datorer 
och plockar gärna isär och 
grejar. Nu det senaste har jag 
gjort manualer som hjälper 
de äldre att sätta på datorn 
eller tv-spelet. 

IT-piloterna är ett projekt 
inom GR som finansieras av 
ESF – Europeiska socialfon-
den. Tanken är att arbetslösa 
ungdomars teknikkunskaper 
ska tas tillvara inom äldre-
omsorgen, samtidigt som 
de får kompetensutveckling, 

arbetslivserfarenhet och en 
referens som på sikt för-
hoppningsvis ska leda till en 
anställning. 

Intresse viktigt
Hittills har sammanlagt nio 
aleungdomar deltagit i pro-
jektet sedan starten i augusti 
och inför sista omgången till 
hösten väntas man ta emot 
ytterligare fem nya IT-pilo-
ter.

– Vi har haft en del avhopp 
under utbildningens gång 
och det är tråkigt. Det gäller 
att man ändå har ett litet 
intresse för att jobba inom 
äldreomsorgen, säger Sara 
Mellbin, ungdomshandläg-
gare på AME – Arbetsmark-
nadsenheten. 

Liindah Olin hoppade på 

projektet i mitten av januari 
och inledningsvis fick hon 
gå en utbildning tillsammans 
med IT-piloter från andra 
kommuner på GR i Göte-
borg.

Därefter väntade en tre 
månader lång praktik på 
Fridhem i Surte, där huvud-
projektet äger rum i Ale. En 
dag i veckan är hon på GR 
och utbyter erfarenheter 
med andra deltagare. Efter 
praktiken finns chans till en 
anställning på tre månader 
genom IT-lyftet, ett paral-
lellt projekt med syfte att 
kompetenshöja personalen 
inom äldreomsorgen gäl-
lande ny teknik. 

Minska klyftorna
Biljana Cjepanica har 
jobbat på Fridhem i åtta år 
och är, förutom underskö-
terska, även samordnare och 
handledare för IT-piloterna. 
Hon menar att ny teknik ger 
dem gamla helt nya möjlig-
heter.

– Alla äldre tycker inte om 
att baka och sticka, utan har 
egna intressen. Man behöver 
inte heller lyssna på gammal 
musik när det finns så mycket 
nytt man kanske gillar bättre. 
Hon menar också att världen 
utanför kommer närmre med 
hjälp av internet. Man kan 
titta på bilder från hur det såg 
ut då och nu. För äldre som 
har ett annat ursprungsland 
än Sverige kan en läsplatta 

– Unga IT-piloter lär äldre om ny teknik
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Projekt med många vinnare. IT-piloten Liindah Olin (t.v) har en knapp månad kvar av sin 
praktik på Fridhem i Surte. Sara Mellbin, ungdomshandläggare på AME, ansvarar för projek-
tet som i huvudsak äger rum på Fridhem där Fredrik Hein är enhetschef. Biljana Cjepanica är 
samordnare och handledare för IT-piloterna på äldreboende.

Ny teknik minskar generationsklyftor. Rakel Lindberg får 
hjälp med läsplattan av Valentina Atanasovski. 

Enkel att använda. Läsplattan passar både gammal och ung. 
Lennart Andersson passar på att surfa en stund. 

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning 
söndag 14 

i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Ex. Lägenhet  
74 kvm plan 1  

i söderläge.  
Pris 1 495 000 kr, 
avg 4 462 kr/mån

Ex. Vindslägenhet 
 

Pris 1 195 000 kr, 
avg 3 919 kr/mån

Visning
söndag 28 

april kl 11-13
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

överbygga språksvårigheter 
och den nya tekniken gör 
det också möjligt att följa 
vad som händer i hemlandet. 
Genom Skype och Facebook 
kan man hålla kontakt med 
släktingar och vänner som 
bor långt bort.

Det kanske största målet 
med IT-piloterna menar Sara 
Mellbin är att minska klyftan 

mellan generationerna.
– Genom att hitta andra 

utbud av aktiviteter får man 
också något gemensamt att 
prata om, vilket annars kan 
vara svårt.

På Fridhem satsar man 
mycket på ny teknik och för-
utom att det finns en Ipad på 
varje avdelning har man även 
köpt in Playstation, X-box, 

Wii, platt-tv och projek-
tor. Utrustningen har delvis 
bekostats genom IT-lyftet. 

För Liindah Olin återstår 
att se vad som händer efter 
den 17 maj, då hon gör sin 
sista praktikdag. 

Gäller t o m 28 april 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00
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