
2. INNOVAge “Newsletter”!

V drugem letu izvajanja projekta INNOVAge se je partnerstvo vključilo 
v številne dejavnosti na lokalni ravni in ravni EU. Namen je bil ustvariti 
okvir za podporo starostnikom, da bi lahko dlje živeli neodvisno v svojih 
domovih. INNOVAge želi povečati avtonomijo z novimi tehnološkimi 
dobavnimi verigami, ki so povezane z neodvisnim življenjem in eko-
inovacijami. Vse to bo prispevalo k zmanjšanju vplivov na okolje 
starostnikov pri vsakodnevnih aktivnostih.  
INNOVAge partnerji so se povezali z namenom: 

• da se izmenjajo dobre prakse med mentorskimi grozdi in 
učečimi se regijami, 

• da organizirajo študijske obiske o najboljših praksah na 
ravni EU, 

• da izvedejo usposabljanja in vzpostavijo nove mreže na 
regionalni ravni,

• da se pridružijo najpomembnejšim evropskim platformam 
“Active Ageing” (aktivno staranje), “Ambient Assisted 
Living” (podpora iz okolja pri samostojnem življenju) in 
“Independent Living of the elderly” (neodvisno življenje 
starostnikov).

INNOVAge zaradi teh prizadevanj dosega dobre rezultate pri povečanju 
učinkovitosti regionalnih razvojnih politik na področju eko-neodvisnega 
življenja starostnikov. Povezava med partnerji je na evropski ravni 
spodbudila medregionalno sodelovanje in mreže grozdov, ki delujejo 
na področju eko-neodvisnega življenja. To prispeva k izmenjavi izkušenj 
in znanja na medregionalnem nivoju ter spodbuja sodelovanje znotraj 
regij.
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O INNOVAge…

INNOVAge projekt je  podprt v okviru programa “INTERREG IVC 
Innovation &Regions of Europe Sharing Solutions”. Projekt vodi Regija 
Marche (Italija). INNOVAge želi povečati in izboljšati učinkovitost 
regionalnih razvojnih politik na področju eko-neodvisnega 
življenja starostnikov z mreženjem in mentorstvom na regionalni in 
medregionalni ravni. Ta politika se osredotoča na pomoč starejšim 
ljudem, da bi lahko dlje živeli neodvisno v svojih domovih, povečuje 
njihovo avtonomijo in jim pomaga pri opravljanju vsakodnevnih 
aktivnosti.
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PRIMERJALNA SWOT ANALIZA
Primerjalna SWOT analiza je bila objavljena leta 2013. Prikazuje zbrane 
podatke in medregionalno primerjalno SWOT analizo, ki določi ključna 
področja razvoja v naslednjih fazah projekta (npr. sheme usposabljanja 
in mentorstva). Primerjalna SWOT analiza vsebuje priporočila za 
oblikovalce politik, za razvoj grozda in za skupne projekte. 

SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) metoda na 
podlagi standardiziranega vprašalnika je bila izbrana za primerjavo 
posameznih analiz projektnih partnerjev. Prebivalstvo v Evropi se 
stara, kar zelo bremeni zdravstveno in socialno blagajno. To breme se 
lahko zmanjša z uvedbo novih tehnologij, ki starejšim nudijo podporo 
in jim omogočajo neodvisno življenje - rečemo jim “Ambient Assisted 
Living (AAL)”. Gradnja “pametnih hiš” pa omogoča najlažjo kasnejšo 
uvedbo in uporabo AAL.

Namen INNOVAge projekta je združiti 14 EU regij za spodbujanje razvoja 
AAL, pametnih hiš in konvergence obeh z izmenjavanjem dobrih praks 
(DP), prenosa idej in vplivov na politike. Po analizi rezultatov so bila 
podana naslednja priporočila:

• Priporočilo 1: Integracija oblikovanja politik na področju 
zdravja, socialnega varstva in bivanja. Ne osredotočamo 
se le oblikovalce politik, ampak tudi na deležnike, kot 
so industrija, strokovnjaki na področju oskrbe (nege) ter 
končne uporabnike. Vsi naj bodo vključeni v oblikovanje 
politik in nove storitve.

• Priporočilo 2: Zagotoviti vključenost vseh deležnikov. 
Industrija na področju eko-inovacij vključuje proizvajalce 
naprav, telekomunikacije, arhitekte in gradbenike. Področji 
pomoči na domu (assited living) in gradnje pametnih 
domov v Evropi že imata svoje posebne interesne skupine. 
Vlogo regionalnih inovacijskih grozdov bi bilo potrebno 
graditi na že obstoječih interesnih skupinah in mrežah.

• Priporočilo 3: Tudi če regionalni inovacijski grozdi 
združijo vse deležnike skupaj in se osredotočijo na potrebe 
končnih uporabnikov, industrija ne bo naklonjena takšnim 
naložbam v razvoj novih produktov, ki so za podjetja 
zanimivi le v primeru velikega trga, kjer se lahko pričakuje 
hitrejše donose na investicijo. Razvojno raziskovalni 
grozdi naj bi se izognili podvajanju raziskav (nižji stroški) 
in bi morali graditi na obstoječi inovacijski infrastrukturi 
ter prenosu znanja. Grozdi naj izvedejo analizo potreb po 
»oskrbi« v regiji in na podlagi prenosa znanja razviti nove 
produkte in storitve za starejše.

• Priporočilo 4: Inovacijska politika grozda bi si morala 
prizadevati za širjenje tržnih priložnosti (širitev trga). 
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Potreba po oskrbi starejših v različnih regijah lahko poleg 
izmenjave dobrih praks in idej prispeva tudi k določitvi 
večjega trga.

• Priporočilo 5: Potrebno je raziskati medregionalne 
aktivnosti. Naslednja faza INNOVAge projekta bo 
omogočila »učečim se regijam« dostop do nekaterih 
modelov, ki jih izvajajo mentorske regije, ter tudi do 
nekaterih dobrih praks iz kataloga dobrih praks. Ni 
univerzalnega modela razvoja grozda, ki bi ustrezal vsem 
regijam, ampak bo prenos znanja prilagojen scenariju 
posamezne regije. Učili se bodo tako iz dobrih praks, kot 
tudi iz napak drugih.

Celotno primerjalno SWOT analizo si lahko pogledate na naslednji 
povezavi: (http://INNOVAge-project.eu/sites/default/fi les/20130502_
Cross_swot_report_FINAL.pdf ). 

IZBOR, OBJAVA IN IZMENJAVA 
DOBRIH PRAKS
Analiza in izbor dobrih praks (DP) v partnerskih regijah na področju 
eko-neodvisnega življenja starejših je bila ena od najpomembnejših 
nalog partnerjev konec leta 2012 in v prvih mesecih 2013. 
Dobra praksa v okviru INTERREG IVC programa je opredeljena kot 
pobuda (npr. metoda, projekt, proces ali tehnika) ene od tematskih 
prednostnih nalog programa in se je že izkazala za uspešno ter ima 
potencial, da se prenese na različna geografska območja. Pobudo 
lahko opredelimo kot uspešno, kadar obstajajo oprijemljivi in merljivi 
rezultati pri doseganju določenega cilja.  

V okviru INNOVAge projekta, je dobra praksa opredeljena kot 
“raziskovalni in inovacijski grozd”, ki že obstaja v sodelujočih EU regijah. 

Po izboru 15 dobrih praks je bil aprila 2013 objavljen “Katalog dobrih 
praks”. Katalog je bil v istem mesecu tudi razdeljen med projektne 
partnerje, in sicer na delavnici v Valladolidu v Španiji.  Katalog DP 
vsebuje podrobne informacije o različnih izkušnjah in odličnosti na 
tem področju po vsej  EU. Predstavljeni so modeli raziskovalnega 
in inovacijskega grozda, ki so se ustanovili zaradi socialnega izziva: 
staranje prebivalstva.
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Povzetek dela in metod 15 dobrih praks, ki so vključene v projekt 
INNOVAge, so izpostavljene spodaj:

Področje inovacij NASLOV DOBRE PRAKSE

Inovativna orodja za spremljanje in 
rehabilitacijo pacientov

 - DP1: Kompetenčni center 
biomedicinska tehnika (KC 
BMT), izbral Razvojni center 
Srca Slovenije

Model upravljanja

 - DP2: eVia, izbrala Fundacija 
INTRAS e Regional 
Management of Social 
Services - Junta de Castilla y 
León

Trženjske aktivnosti in inovacijska orodja
 - DP3: GAC, izbrala Občina 

Geroskipou

Ciljno načrtovanje, trženje, inovacijska orodja, 
inkubator malih in srednje velikih podjetij, 

internacionalizacija grozda
 - DP4: HABITECH, izbral SVIM

Tovarna zdravja ustvarja platformo za 
raziskovanje, izobraževanje, inoviranje in 

začetne aktivnosti v zdravstvenih storitvah. 

Glavni cilj grozda je uporabiti razvito 
tehnologijo v zdravstvu. 

Združuje tehnološka in dizajnerska podjetja.

 - DP5: Tovarna zdravja, izbral 
Baltski inštitut

Inovativna metoda o tem, kako pripraviti 
specifi kacije za program, ki je fi nanciran s strani 

regije, usmerjen in prijazen malim in srednje 
velikim podjetjem. 

 - DP6: ICE-T, izbrala SEHTA

Inovacijska orodja povezovanja Gospodarski 
ukrepi KPI (glavni indikatorji uspešnosti): 

ankete o zadovoljstvu, fi nančni indikatorji, 
delovna skupina s končnimi uporabniki, itd. 

mreženje

 - DP7: Biotehnološki grozd 
Isère, izbral MEDIC@LPS 
Grenoble
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Type of instrument GOOD PRACTICE TITLE

Grozd, ki nudi podporo pri pridobivanju 
evropskih sredstev

Vključenim podjetjem nudi podporo – pri 
internacionalizacijo grozda

 - DP8: Grozd MONAK2, izbral 
Inovacijski center Litva – LIC

Defi nicija deležnikov grozda in identifi kacija ter 
evalvacija trajnostnih tehnologij in raziskav

 - DP9: Center dobrega počutja 
starostnikov, izbral BHT, 
Tehnološki inštitut Blekinge

Interdisciplinarni pristop, ki pokriva tehnološke, 
gospodarske in družbene vidike modela, 

smernice za razvoj inovativnih konstrukcij 
objektov, ki zagotavlja izboljšano kakovost 

življenja v regiji Podkarpatje. Inovacijska orodja

 - DP10: Subkarpatski grozd za 
obnovljivo energijo, izbrala 
Regionalna razvojna agencija 
Rzeszow

Gospodarski ukrepi (družbena/gospodarska 
dodana vrednost), inovativen

 - DP11: TNO SBIR – podpora 
inovacijam za mala in srednje 
velika podjetja, izbral TNO

Organizacijski ukrepi, fi nanciranje inovacijskih 
projektov, podpora inovacijskim storitvam, 

povezovanje med grozdi, Podjetniška 
usposabljanja.

 - DP12: Torino Wireless, izbral 
Marche Region e SVIM

Inovacijska orodja; medregionalno sodelovanje 
na specifi čnem raziskovalnem projektu v obliki 

mini programa.

 - DP13: Robo M.D., izbrala 
RERA – Regionalna razvojna 
agencija južne Bohemije.

Družbena dodana vrednost (družbeni ukrepi) – 
osredotočeni na uporabnike; usmerjene storitve.

 - DP14: Socialna oskrba na 
domu, izbrala Občina Sofi ja.

Inovativne e-storitve za starostnike in 
marginalizirane skupine prebivalstva, integracija 

uporabniku prilagojenih storitev preko TV, 
integrirana teleoskrba, uporaba digitalne 

televizije kot najbolj množično uporabljenega 
kanala za komunikacijo z marginaliziranimi 

skupinami.

 - DP15: T-starostniki, izbrala 
Regija Osrednja Makedonija.
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Če želite prebrati ali prenesti celoten Katalog dobrih praks, sledite 
naslednji povezavi: http://issuu.com/INNOVAge/docs/130416good_
practices_catalogue

Dodatno se je oblikovalo 15 plakatov, ki vsebujejo glavne podatke o 
DP. Razstavljeni so bili na delavnici v Valladolidu (Španija) aprila 2013 
kot tudi oktobra 2013 v okviru dogodka “Open Days” (dnevi odprtih 
vrat) v Bruslju (Belgija).

Če želite pregledati ali si prenesti  predstavitve dobrih praks, sledite 
naslednji povezavi: http://issuu.com/INNOVAge/docs/INNOVAge_gp_
gallery?e=8225003/2996543

ZAČETEK PILOTNIH PROJEKTOV
Kot že omenjeno so INNOVAge partnerji predstavili 15 primerov 
dobrih praks na področju raziskovalnega in inovacijskega grozda 
in podpornih tehnologij. Od teh dobrih praks bo učeča se skupina 
INNOVAge-a izvedla 9 pilotnih projektov v letu 2014. Mentorska 
skupina bo nadzirala prenos dobrih praks in nudila podporo pri 
izvajanju pilotnih projektov.

Cilj pilotnih projektov je začeti inovativen projekt na področju 
oskrbe starejših na domu, ki bi lahko privedel do nove oblike oskrbe 
starostnikov v tej regiji. To lahko npr. Vključuje tudi  izvajanje dobre 
prakse iz drugih regij ali pa združuje obstoječe regionalne ponudnike 
na nov način. Izvajati se mora v okviru obstoječe zdravstvene in socialno 
varstvene infrastrukture, tako da bo razširil že obstoječe storitve.

Učečo se skupino sestavljajo naslednji partnerji:
• Regija Marche (Italija).

• Občina Sofi ja (Bolgarija)

• Regija Osrednja Makedonija (Grčija)

• Junta de Castilla y León (Španija)

• Občina Geroskipou (Ciper)

• Razvojni center Srca Slovenije  (Slovenija)

• Inovacijski center Litva – LIC (Litva)

• Fundacija INTRAS (Španija)

• Regionalna razvojna agencija Južne Bohemije RERA 
(Češka)

• Regionalna razvojna agencija Rzeszow RARR (Poljska)
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Mentorsko skupino sestavljajo:

• Regija Marche (Italija)

• Medic@lps (Francija)

• Baltski inštitut (Finska)

• SEHTA (Velika Britanija)

• Organizacija za aplikativne študije TNO (Nizozemska)

• Tehnološki inštitut Blekinge (Švedska)

Vloga v procesu spremljanja in ocenjevanja je dvojna. Najprej se na 
ravni projekta pomaga pilotnemu projektu doseči cilje, nato pa se na 
strateški ravni pomaga pri razvoju trajnostnega grozda v regiji, npr:

1. Podpora pilotnim projektom. Mentorske regije bodo na 
razpolago učečim se regijam, tako da bodo:

• komentirale posamezene pilotne projekte,
• pomagale pri identifi kaciji operativnih partnerjev,
• pomagale pri določanju mejnikov, 
• pomagale pri določanju ključnih kazalcev uspešnosti 

(KKU), 
• pregledovale poročila o napredku

2. Razvoj grozda. Mentorske regije bodo tudi:
• pomagale opredeliti usmerjevalno skupino pilotnega 

projekta,
• pomagale opredeliti strateške partnerje,
• podale pripombe za razširitev aktivnosti

V  letu 2013 je učeča se skupina za svoje regije pripravila načrte pilotnih 
projektov.
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SPLETNA SEMINARJA – TNO in 
BTH
V letu 2013 sta bila organizirana dva spletna seminarja. Prvi je bil 
izveden 25. junija 2013, kjer so se strokovnjaki iz vse Evrope pridružili 
eno uro dolgi spletni predstavitvi in delili svoje lokalne izkušnje v 
interaktivni razpravi. Med spletnim seminarjem sta Remy van der 
Vlies in Esther Felix (TNO, »Nizozemski center za vire v zdravstvu”) 
predstavila rezultate študije po implementaciji nove tehnologije v 
teleoskrbi v treh regijah na Nizozemskem.

Posebna pozornost je bila namenjena okviru inovacijskega sistema, 
ki je bil uporabljen za določitev smernic in ovir, ki se nanašajo na 
implementacijo oskrbe na daljavo (teleoskrba). Spletni seminar je 
posnet, ogledate pa si ga lahko na naslednji povezavi: (https://www.
onlineseminar.nl/Nabij-vitalewijk/OnDemand.aspx?Id=680b727b-
66ed-43b6-b607-04ee183617ed). Skozi seminar se pojasni ozadje 
in metodologija študije, delijo pa se tudi najbolj zanimivi rezultati in 
priporočila.

Drugi INNOVAge spletni seminar je bil izveden 3. oktobra 2013. 
Osredotoča se je na vključenost končnih uporabnikov in vidike 
uporabnosti, metod in pristopov.  Med spletnim seminarjem so vodja 
grozda Mats Löfdahl iz Švedske, raziskovalci ter zunanji strokovnjaki, 
ki predstavljajo različne discipline in področja pristojnosti, predstavili 
okvir trajnostnih storitev pametnega doma za starejše.

Profesorica Sara Eriksen, izredni profesor Sharon Kao-Valter in 
docentka Jenny Lundberg so predstavili metode in svoje izkušnje iz 
EU projektov, kot tudi stalno sodelovanje s Kitajsko in Indijo. Poleg 
tega je  zunanji strokovnjak Per-Olof Svensson, ki ima veliko izkušenj 
na tem področju, predstavil novosti in sodelovanje razvojnih inštitucij 
z industrijo in oblikovalci politik.

Predstavitelji so podali vpogled v tekoče projekte in pristope k 
temu, kako vključiti končne uporabnike v proces načrtovanja in 
kako razumeti njihove potrebe. Vodja grozda je predstavil deležnike, 
podjetja, inštitute in vladne ustanove, ki se osredotočajo na storitve 
in inovacije. Spletni seminar je bil posnet, ogledate pa si ga lahko na 
naslednji povezavi: https://connect.sunet.se/p340hftfeqm/
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14 EKO-INOVACIJSKIH PISARN V 
14-ih REGIJAH
V letu 2013 so se odprle eko-inovacijske pisarne v 14-ih sodelujočih 
regijah projekta INNOVAge. To so partnerske pisarne, ki organizirajo 
dejavnosti ter osebje, ki usklajuje deležnike in projekte v zvezi z eko-
inovacijami, uporabne za neodvisno življenje starostnikov in pametne 
domove.

OPEN DAYS 2013
Več kot 150 ljudi se je 8. oktobra udeležilo delavnice “Inovativne 
politike in rešitve za aktivno staranje”, organizirane s strani projektov 
INNOVAge-a, Casa in DAA.

Delavnica, ki jo je moderiral mag. Roos Galjaard, je vključevala osrednje 
govornike, ki so predstavili odlične projekte/ukrepe iz sektorja 
aktivnega staranja: Tomasz Pactwa (Mestna občina Varšava), Maria 
Kleine (Mestna občina Stockholm),  Juha Jolkkonen (Mesto Helsinki), 
Jo Vandeurzen (Flamska vlada), Thierry Auboyer v imenu gospe Gisele 
Perez (Generalni svet regije Isere), Robert Stewart (grofi ja Kent), Anne 
Tidmarsh (Okrožni svet Kent), Paola Giorgi (Regija Marche) in dr. Lieve 
Fransen (Evropska komisija).

Trije glavni cilji, ki so bili obravnavani na delavnici: (1) sodelovanje pri 
zahtevnih vprašanjih, ki izhajajo iz staranja prebivalstva in številnih 
izzivov v prihodnosti na področju Evropskega varstva starejših (2) 
zagotoviti rast z ustvarjanjem novih priložnosti na področju pametne 
specializacije (3) cilji, ki se nanašajo na Strategijo Evropa 2020.
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INNOVAge PARTNERJI VKLJUČENI 
V MREŽO “CORAL”
Trije partnerji iz INNOVAge projekta, in sicer regija Marche (Italija), 
Oddelek za socialne službe- Junta de Castilla y León (Španija), 
fundacija INTRAS in SVIM (Italija) so se vključili v mrežo “CORAL”. CORAL 
je evropska mreža območij, ki sodelujejo na področju AAL (“Ambient 
Assisted Living”) in AHA (Active and Healthy Ageing – aktivno in 
zdravo staranje). Mreža CORAL se preko procesa odprtega inoviranja 
osredotoča na “regionalne politike” AAL in AHA za odpravo ovir pri 
uvajanju sodobnih rešitev in storitev.  

CORAL krepi povezanost med regijami in inovacijskimi grozdi v Evropi. 
Regije, ki so v mreži CORAL, povezujejo deležnike v vseh štirih sektorjih: 
razvoj in raziskave, gospodarstvo, odločevalci in končni uporabniki. 
Ta struktura regijam ponuja možnost vključevanja in povezovanja 
inovatorjev na področju aktivnega in zdravega staranja.

Za Evropsko komisijo je dodana vrednost mreže CORAL ustvarjanje 
povezav med ponudbo in povpraševanjem, saj so del regijskih 
grozdov tudi inovativna podjetja, ponudniki storitev in kupci – končni 
uporabniki in ponudniki oskrbe starejših.
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DELAVNICE
INOVATIVNE STORITVE IN IKT 
PRODUKTI ZA NEODVISNO 
ŽIVLJENJE STAROSTNIKOV 
Valladolid (Španija)

Na delavnici “Inovativne storitve in IKT produkti za neodvisno življenje 
starostnikov” se je v Valladolidu 19. aprila 2013 zbralo več kot 100 ljudi. 

Regijska ministrica za družino in enake možnosti iz Junta de Castilla y 
León, Milagros Marcos, je predstavila nov model vključevanja starejših 
z imenom “En mi casa “ (Na svojem domu). Glavni cilj novega modela je 
vključevanje tehnologije v oskrbo starostnikov na njihovih domovih, s 
čimer bi izboljšali njihovo neodvisnost in kakovost življenja.

Hkrati je izvršni direktor INTRAS fundacije Pablo Gómez predstavil 
storitve in tehnologije, ki jih ponuja INTRAS in so usmerjene k 
uporabniku. Poleg tega staregionalni podjetji Limcasa in Connectis 
ter organizaciji Karitas in Rdeči križ predstavili idejne IKT produkte in 
storitve, povezane z izboljšanjem neodvisnosti in kakovosti življenja.

Fundacija CARTIF je predstavila projekt o robotskih napravah za zgornje 
okončine nevro-rehabilitacije starejših s travmatično poškodbo 
možganov. Predstavniki Regionalne razvojne agencije (ADE) in Centra 
za industrijsko tehnološki razvoj (CDTI) pa so predavali o regionalnih, 
nacionalnih in evropskih politikah na področju inovacij, raziskav in 
razvoja za neodvisno življenje.

PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJ 
Ob koncu dneva so imeli udeleženci priložnost za ogled različnih 
tehnologij, ki so na voljo za izboljšanje neodvisnosti in kakovosti 
življenja starostnikov. Gradior 4, Psicoed, Entrena, Redap, LLM, Resater, 
Fit4All so bile nekatere od teh interaktivnih tehnologij, ki se uporabljajo 
za kognitivno in fi zično rehabilitacijo, tele-oskrbo in telemedicino, 
geo-lokalizacijo, virtualnoresničnost, ... 

Projektni partnerji so širši javnosti predstavili izbrane dobre prakse ter 
odprli interaktivni prostor za povezovanje med vsemi udeleženci. Vsi 
udeleženci so prejeli Katalog dobrih praks.
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UČINKOVITA JAVNA POLITIKA 
ZA SPODBUJANJE INOVACIJ
Sofi ja (Bolgarija)

Javna politika je lahko na splošno opredeljena kot sistem zakonov, 
regulativnih ukrepov, usmeritev in pravilnikov delovanja organov, ki jo 
izda vladni organ ali njeni predstavniki. Spodbujanje inovativnosti na 
vseh ravneh je zelo pomembno za sedanje družbe in vključevanje le te 
v javne politike igra pri tem odločilno vlogo. 

19. novembra 2013 so se na projektu INNOVAge v Sofi ji (Bolgarija) 
združili strokovnjaki, da bi razpravljali o tem področju. Mina 
Vladimirova, direktorica Direktorata za socialne zadeve Občine Sofi ja, 
je s sodelovanjem Albene Atanasove (podžupanja), Anete Georgieve 
(Občinskega svet Sofi ja) in Margarite Disheve (Agencija za socialno 
delo Ministrstva za delo in socialno politiko), predstavila mednarodne 
projekte in uvedbo inovacij v javnem sektorju.  

Predstavniki medicinske fakultete so predavali o  telemetriji bolnikov 
z visokim tveganjem za bolezni srca in ožilja ter predstavili glavne 
značilnosti in uporabnosti telemetrije v trenutnem spremljanju 
bolnikov z visokim tveganjem; telemetrične sisteme za nadzorovanje 
bolnikov s srčno-žilnimi obolenji - parametri in zahteve; algoritme, ki 
se uporabljajo v analizah trenutni EKG (elektrokardiogram) in PATRIS - 
sistem telemetrije vgrajene v proces zdravljenja bolnikov na oddelku 
za bolezni srca in ožilja – Univerzitetna bolnišnica “Aleksandrovska”.

Predstavitev “AAL sistema za starejše in invalidne osebe”  se je soočila 
s Prilagodljivo AAL platformo, ki se uporablja za različne ciljne skupine 
starostnikov. Praktične izvedbe in pristopi omogočajo premagovanje 
nekaterih ovir pri sprejemanju podpornih sistemov s strani končnih 
uporabnikov, na primer spoštovanje njihove zasebnosti. Predstavljena 
je bila tudi nova inovativna več-parametrična osebna naprava – 
specializirana za WBAN podporne sisteme - na zasnovi in prednostih 
brezžičnega večtočkovnega sistema za obvečanje v sili, ki je uporabljen 
v specializiranem domu za starostnike “Darvenitsa”, Sofi ja.



14

USPOSABLJANJA
KAKO USTANOVITI GROZD
Sofi ja (Bolgarija)

Medic@lps je 21. in 22. novembra 2013 v sodelovanju z Mestno občino 
Sofi ja organiziral 1. usposabljanje v Sofi ji (Bolgarija). Namen je bil 
okrepiti zmogljivosti oblikovalcev politik / odločevalcev pri upravljanju 
razvojno-inovacijskih grozdov, preoblikovati slabosti v SWOT analizah 
v posebne module usposabljanja za podporo oblikovalcem politik. 
Usposabljanja jim bodo omogočila lažje razumevanje zahtev in 
poenostavitev prenosa dobrih praks, boljšemu uspehu in trajnosti. 
Glavna tema 1. usposabljanja je bila “Kako ustanoviti grozd “. 

Rdeča nit celotnega prvega dne usposabljanja so bili“ključni trendi 
ustanovitve grozda”, vključno z dejavniki, ki vplivajo na razvoj grozdov 
in celoten potek ustanovitve grozda. To zajema 3 področja, in sicer: 
uvajanje (poslovni model, ugled / legitimnost), izvedba (veščine, 
kultura, širjenje dejavnosti, ....) in upravljanje (vizija, organizacija ....).

V nadaljevanju so bili udeleženci razdeljeni v skupine, v katerih so člani 
s pomočjo različnih metod kot so predstavitve, igra vlog, itd. prevzeli 
vloge različnih deležnikov v novoustanovljenem grozdu (javni sektor, 
R&R, podjetja, končni uporabniki) in njihove vizije sodelovanja v 
grozdu. Na usposabljanju sta bili izpostavljeni tudi področji kako razviti 
portfelj storitev grozda, ob upoštevanju izkušenj deležnikov (ki so tudi 
“kupci” glede na svoje potrebe, zrelost in zahtevane zmogljivosti) ter 
delovanje grozda: vzpostavitev grozda in razprava o potencialnih 
notranjih/zunanjih sodelovanjih, pilotnih projektih, virih, sponzorstvih, 
zmožnostih itd.

Ob koncu usposabljanja so posamezni udeleženci delili svoje poglede 
in izkušnje, pridobljene med usposabljanjem in načrtovali prihodnje 
korake, ki jih je potrebno razviti po različnih regijah. 
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ŠTUDIJSKI OBISKI
4. ŠTUDIJSKI OBISK
London (Velika Britanija)
6. decembra 2012 je SEHTA organizirala študijski obisk v BRE (“Building 
Research Establishment”, www.bre.co.uk), kjer je zgrajenih nekaj 
primerov najboljših praks na področju sodobnega načrtovanja eko-
domov in integracije oskrbe na domu. Predstavnik BRE Mike Perry je 
vsem udeležencem predstavil priložnosti in ovire, ki jih predstavlja 
konvergenca pametnih domov in oskrbe na domu.

BRE je organizacija, ki je bila leta 1921 ustanovljena kot “Building 
Research Station” (BRS), leta 1972 pa se je preoblikovala v “Building 
Research Establishment” (BRE). Zaposljuje kader za izobraževanje in 
svetovanje pri gradnji kvalitetnejših zgradb, skupnosti in podjetij. BRE 
je tudi svetovalni organ vladi, industriji in podjetjem pri sprejemanju 
področne zakonodaje na področju gradbeništva. Njihovo svetovanje 
temelji na raziskavah, je neodvisno in nepristransko. Organizacije in 
obrtnike usposabljajo na vseh področjih gradbeništva in povezanih 
panogah. Izdajajo tudi certifi kate kakovosti. 

5. ŠTUDIJSKI OBISK
Helsinki (Finska)
Po Anconi, Rotterdamu, Grenoblu in Londonu, so bili Helsinki zadnja 
priložnost za udeležbo vseh partnerjev in srečanje z dobrimi praksami 
na področju eko-neodvisnega življenja starostnikov. V dveh dneh, 11. 
in 12. junija 2013, je več kot 70 udeležencev (INNOVAge partnerji in 
zunanji udeleženci) obiskalo več fi nskih primerov:

Obisk Aalto University
Namen obiska je bil udeležencem predstaviti koncept sodelovanja 
raziskovalnih inštitucij in podjetij, predvsem pa idejo “Tovarne 
Zdravja”. Profesor Univerze Aalto Seppo Laukkanen je predstavil 
njihovo sodelovanje z industrijo in uvajanje izsledkov njihovih raziskav 
v končne produkte. 

Prof. Raimo Sepponeno je predstavil platformo “tovarna zdravja”, ki 
deluje kot povezovalna platforma za raziskovalce univerze in njene 
deležnike. “Tovarna zdravja” je najnovejša platforma, ustanovljena v 
začetku leta 2013. Upravlja jo šola za elektrotehniko. “Tovarna zdravja”  
spodbuja tehnološke rešitve za težave povezane z  zdravjem in dobrim 
počutjem, ki imajo družbeni pomen. Eden od ciljev “Tovarne zdravja” je 
ustvariti novo poslovno dejavnost v novih podjetjih ali pa priključitev 
k že obstoječemu podjetju.
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Obisk Centra narave Haltia
Center narave Haltia je prva javna stavba na Finskem, ki je v celoti 
zgrajena iz lesa. Poudarja pomen lesene gradnje. Pri načrtovanju 
objekta in dejavnosti Haltie so upoštevali okolje in uporabili najnovejše 
ekološke rešitve. Haltia je bila zasnovana in zgrajena v skladu z načeli 
trajnostne gradnje, s ciljem čim bolj zmanjšati ogljični odtis. Okoljski 
vidiki so upoštevani tudi v njenih dejavnostih.

Obisk domskih storitev Validia
Center Domske storitve Validia (“Validia Housing Services”) nudi 
podporo za vsakdanje življenje, dostopne prostore, dodatno oskrbo 
in storitve za dobro počutje - v vseh fazah življenja invalidov. Center 
Validia kot poznavalec ljudem pomaga pri specializiranih domskih 
potrebah. Ranjilve ciljne skupine imajo možnosti najema dostopnih in 
funkcionalnih apartmajev s posebno opremo in ponujajo pomoč pri 
nastanitvi za ljudi iz različnih starostnih skupin.

Center Domske storitve Validia je del Združenja invalidov Finske 
(“Finnish Association of People with Physical Disabilities”). Vizija 
združenja je enakopravnost invalidov in zagotavljanje enakih možnosti. 

Študijski ogled Validie se je pričel s predstavitvijo storitev, stanovanj, 
metod in uporabnih rešitev. Obiskovalci so si lahko ogledali dejanske 
prostore, kjer uporabniki storitev živijo. Po vodenem ogledu je Anssi 
Kemppi predstavil obiskovalcem idejo in njihovo vlogov sektorju za 
zdravje in dobro počutje. 

Obisk Funkcionalni domovi
Funkcionalni domovi delujejo kot  informacijski in demonstracijski 
center, v katerem so prikazane rešitve, tehnologije, pripomočki in 
produkti za dostopen in varen dom za starostnike. Funkcionalni dom je 
od leta 1998 enota Oddelka za socialne storitve in Oddelka za zdravje 
Mestne občine Helsinki. Med vodenim ogledom so partnerji lahko 
videli tehnološke rešitve v praksi.
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SREČANJA PARTNERJEV
V zadnjem mesecu leta 2012 in leta 2013 so imeli predstavniki Delovne 
skupine za inovacije 5 srečanj: 4. in 5. decembra 2012 v Londonu 
(Velika Britanija), 17. in 18 aprila 2013 v Valladolidu (Španija), 10. 
junija v Helsinkih (Finska), 8. oktober v Bruslju (Belgija) ter 19. in 20. 
novembra v Sofi ji (Bolgarija). Ta srečanja so pomembna za zagotovitev 
učinkovitega in uspešnega projektnega vodenja, izvajanja in 
spremljanja, da se doseže pričakovane rezultate.

Na srečanju v Londonu je vsaka sodelujoča regija predstavila svoje 
dobre prakse. Te DP so bile kombinacija DP delujočih grozdov, 
nekaterih projektov ter pobud. Poleg tega je pomembno poudariti tudi 
dejstvo, da je Medic@lps, ki je odgovoren za komponento 4, predstavil 
možne module usposabljanja, opredeljene glede na pomanjkljivosti in 
slabosti navedene v primerjalni SWOT analizi (komponenta 3).

Na polovici izvedbe projekta je bilo srečanje v Valladolidu v Španiji. 
Po predstavitvi kataloga DP in galerije predstavitev dobrih praks, 
sta partnerja SEHTA in TNO predstavila primerjalno SWOT analizo. 
Na srečanju je bila narejena matrika dobrih praks. Cilj matrike je bil 
povezati regionalne potrebe in vse posebnosti navedene v SWOT 
analizi. Interesi povezovanja med partnerji so bili obravnavani in 
strukturirani v matriki, ki je bila predstavljena vsem partnerjem. Učeči 
se partnerji so za prenos izbrali dobre prakse drugih partnerjev. 

Na srečanju je Medic@lps vsem projektnim partnerjem predstavil 
metodologijo za izbiro treh  usposabljanj. INNOVAge partnerji so bili 
razdeljeni po seznamu 16-ih tem, ki so zanimiva za usposabljanja, in 
sicer glede na njihov interes -  ali kot usposabljanje / ali kot mentorski 
obisk. Analiza vseh odgovorov je izpostavila 6 predlogov in se fokusirala 
na 3 teme usposabljanj:

• Ustanovitev grozda: kako začeti postopek? Kako 
prepoznati legitimne usmeritve za delovanje? Kako 
združiti in animirati deležnike (raziskave in razvoj, 
industrija, oblikovalci politik, končni uporabniki) z 
različnimi ozadji/cilji? Kako uskladiti njihove interese in 
jih vključiti v sodelovanje?

• Čezmejno sodelovanje in povezovanje med grozdi: kako 
spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj? Kako 
ustvariti vzajemnost pri zagotavljanju storitev za člane 
grozda? Kako omogočiti dostop do mednarodnih trgov s 
povezovanjem med grozdi? Podpora EU za razvoj grozdov: 
pametne gospodarske diverzifi kacije regij / področij.

• Zagotavljanje podpore gospodarskemu razvoju podjetij 
v zgodnjih fazah, od zagona do malih in srednje velikih 
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podjetij: rast števila zaposlenih, rast prihodkov od prodaje, 
itd. Grozd mora obvezno zagotavljati storitve, prilagojene 
vsaki razvojni fazi podjetja.

Obe srečanji v Helsinkih in Bruslju sta bili pomembni za določitev 
vsebine delavnice v Sofi ji in nadaljnja usposabljanja. Določil se je 
terminski načrt opredelitev in izvajanje različnih pilotnih projektov, ki 
jih bo razvila učeča se skupina partnerjev.

Na zadnjem srečanju v Sofi ja´s so partnerji predstavili idejo pilotnih 
projektov. Nato so člani iz učeče se skupine partnerjev sodelovali na 
delovnem sestanku s svojimi mentorji glede napredovanja njihovih 
pilotni projektov.
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AKTIVNOSTI 
INNOVAge REGIJ
ITALIJA. Regija Marche

Foritaal – 4. italijanski forum o“Ambient Assisted Living (ALL)” 
(Ancona, 23.-25.oktober 2013) kot INNOVAge  dogodek na temo 
AHA. 

Regija Marche se je skupaj s SVIM udeležila 3 dnevnega italijanskega 
Foruma na temo AAL. Različni deležniki iz regije so na forumu sodelovali 
kot strokovnjaki, raziskovalci, upravljavci storitev, predstavniki končnih 
uporabnikov, administratorji  in oblikovalci politik, da so si izmenjali 
strokovno znanje, primerjali projekte in izkušnje ter predstavili in 
razpravljali o najnovejših rezultatih raziskav.

Namen foruma je bil iskanje odgovorov na socialno-ekonomske izzive 
staranja prebivalstva, skozi inovativne in celostne pristope spodbujanja 
uporabe produktov in storitev  s strani končnih uporabnikov. Regija 
Marche in SVIM sta na svojem razstavnem prostoru prikazali aktivnosti 
v okviru svojih glavnih projektov: Jade, INNOVAge, SEE-INNOVA 
in WIDER. Sodelovali so tudi na delavnici 24. oktobra z naslovom 
“INNOVAgePROJECT”.

FRANCIJA. Medic@lps

Evropa v naši regiji: Aktivno in zdravo staranje, nove možnosti za 
EU fi nanciranje vaših projektov.

Generalni svet Isere in Medic@lps sta v sodelovanju s TASDA v torek, 
26. novembra, v Grenoblu organizirala sestanek pod geslom “Evropa 
v naši regiji”. Vseh udeležencev dogodka je bilo 36 (podjetja, univerze, 
lokalne oblasti). Tema je bila “Horizon 2020”: aktivno in zdravo staranje, 
nove možnosti za EU fi nanciranje projektov. Glavne teme so bile:

• Evropski projekti (INNOVAge, WIDER in JADE) 
• Evropski skladi in perspektive za novo programsko 

obdobje 2014-2020 (strukturni skladi v Rhône-Alpes, 
Interreg skladi, H2020, EIP AHA ...) 

• Prikaz nastajajočih projektov (projekti o zdravju, 
Autonom@Dom® ter projekti, ki izhajajo iz projekta JADE)
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GRČIJA. Regija Osrednja Makedonija

INNOVAge dogodek v  Solunu

Regija Osrednja Makedonije je 6. decembra 2013 v Solunu, Grčija 
organizirala dogodek z naslovom: “Projekt INNOVAge, neodvisno 
življenje starejših in nove tehnologije v podporo neodvisnemu 
življenju”. Namen dogodka je bil lokalnim deležnikom predstaviti 
projekt in projektne aktivnosti, ki se izvajajo na območju Osrednje 
Makedonije. Z dogodkom so želeli spodbuditi sodelovanje zunanjih 
deležnikov v projektu. 

Na dogodku so deležnikom predstavitev izvedene aktivnosti, 
ustanovitev inovacijske pisarne v Solunu ter idejo pilotnega projekta. 
Govorniki s področja raziskav in razvoja, akademske sfere, podjetništva 
in končni uporabniki so predstavili svoje izkušnje in poglede na 
neodvisno življenje starejših, podprto z novimi tehnologijam, 
razpravljali pa so tudi o splošnih temah projekta INNOVAge. Dogodka 
so se udeležili predstavniki oblikovalcev politik, podjetij, ki zagotavljajo 
celovite rešitve za podporo neodvisnemu življenju, raziskovalnih 
organizacij, ki delujejo na temah INNOVAge projekta.

ŠPANIJA. Oddelek za socialne službe 
- Junta de Castilla y León in Fundacija 
INTRAS.

Ustanovitev grozda “SIVI - Rešitve za neodvisno življenje”

V letu 2013 so španski partnerji osredotočeni na proces vzpostavitve 
regijskega grozda, ki spodbuja razvoj in inovacije za neodvisno življenje. 
To je velik dosežek za projekt v regiji Castilla y León, prispeva pa tudi 
k mobiliziranju zadostnega števila deležnikov v regiji. Cilj grozda je 
vzpostaviti trg, ki je sposoben obravnavati tudi socialne potrebe za 
spodbujanje gospodarstva in konkurenčnosti.

Grozd SIVI je bil ustanovljen kot inovacijska pisarna, po modelu 
vključevanja vseh 4 sektorjev, katerega gonilna sila je sektor 
gospodarstvo. Grozd prispeva k razvoju politik na področju neodvisnega 
bivanja in AHA ter ustvarja nove in učinkovite socialno-zdravstvene 
dejavnosti in dejavnosti zdravstvene oskrbe v regiji. Prav tako pomaga 
zmanjšati visoko stopnjo razdrobljenosti med tehnološkimi in 
storitvenimi ponudbami, ki so obstajale pred ustanovitvijo.



21

VELIKA BRITANIJA. SEHTA

Ustanovitev inovacijske pisarne v Veliki Britaniji

SEHTA je 6. novembra 2013 ustanovila inovacijsko pisarno kot 
aktivnost projekta INNOVAge. Inovacijska pisarna na eni strani 
združuje AAL strokovnjake, na drugi strani pa strokovnjake za 
gradnjo pametnih domov. V partnerstvo so že vključene organizacije 
Združenje za pametne hiše in stavbe (“Smart Homes and Buildings 
Association)”, Mreža  izboljšanja bivalnih pogojev (“Housing Learning 
and Improvement Network)”, Skupina za napredno okolje (Built 
Environment Foresight Group”, Univerzitetni kolidž v Londonu  (UCL) 
in Stanovanjsko združenje Habinteg “Habinteg Housing Association”. 
Cilj je izboljšati prenos znanja med sektorji in podpira razvoju eko-
inovacij in pametnih domov za starostnike.

Prva naloga inovacijske pisarne je zbrati aplikativne študije primerov 
integracije bivanja in oskrbe z namenom razvija poslovnega modela 
za konvergenco in defi niranje ustreznih političnih povezav. Inovacijska 
pisarna bo delovala tudi na trans-nacionalni ravni v sodelovanju z 14-
imi drugimi pisarnami, ki bodo ustanovljene za isti namen v državah 
INNOVAge partnerjev.

SLOVENIJA. Razvojni center Srca 
Slovenije

Eko-inovacijska pisarna in uvajanje socialne platforme za starejše

V času trajanja INNOVAge projekta je Razvojni center Srca Slovenije 
sodeloval na vseh študijskih obiskih z različnimi zunanjimi udeleženci, 
ki so sodelovali tudi na regijski delavnici o aktivnem staranju, ki je 
potekala v Medgeneracijskem centru Bistrica, kjer so se opredelile 
nove startegije in cilji za obdobje 2014-2020. 

V drugi polovici leta 2013 je razvojni center ustanovil delovno 
telo projekta z nazivom Eko-inovacijska pisarna za starejše, ki je 
zadolžena za izvedbo in spremljanje pilotnega projekta. V delovni 
skupini so vključeni strokovnjaki iz vseh štirih sektorjev na lokalnem 
in nacionalnem nivoju. Člani so pripravili izvedbeni načrt za pilotni 
projekt, ki je bil obravnavan tudi s strani mentorskega partnerja.
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ČEŠKA. RERA. Regionalna razvojna 
agencija južne Bohemije

Nacionalni dogodek aktivnega staranja in neodvisnega življenja 
v kraju České Budějovice

RERA je v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto in Fakulteto za družbene 
vede Univerze v Južni Bohemiji organizirala nacionalni dogodek 
na področju aktivnega staranja in neodvisnega življenja (16. aprila, 
České Budějovice). Dogodka so se udeležili študentje in akademiki iz 
različnih univerz po Evropi. Program dogodka je obsegal predstavitve, 
delavnice in tudi obisk lokalnega domova za ostarele. 

RERA je izbrala dobro prakso (ROBO M.D.), ki ima potencial za nadaljnjo 
uporabo pri drugih partnerjih projekta. ROBO M.D. je robot za oskrbo 
na domu za nadzorovanje in odkrivanje kriznih situacij, razvit za 
izboljšanje kakovosti življenja rizičnih oseb, kot so tudi starostniki. 
Zmanjšati stroške sistemov oskrbe na domu.

ŠVEDSKA. Tehnološki inštitut Blekinge 
(BTH)

Razstave, delavnice in predstavitve: INNOVAge  projekt na 
Švedskem

V letu 2013 je BTH razvil več dejavnosti, ki spodbujajo inovacijsko 
zavest, delavnice za starejše in tehnologije. BTH je spodbujal tudi ideje 
povezane s prototipi za razvoj produktov. Izpostavimo lahko naslednje:

• “Peppar, peppar”; 10. januarja 2013 je občina organizirala 
dogodek z 48 razstavljavci tehnoloških in storitvenih 
podjetij. INNOVAge projekt so predstavili študentje in 
raziskovalci z univerze, bilo pa je 690 obiskovalcev. 

• Predstavitev INNOVAge projekta na “Drugi politehnični 
univerzi v Šanghaju” (povezana z univerzo BTH).

• Predstavitev projekta za raziskovalce in inovatorje iz Indije 
(25. november 2013) 

• Predstavitev na sestanku občinskega sveta ob koncu 
konference o ranljivih ciljnih skupinah skupnosti in “Kivo 
projektih” (18. oktobra 2013) 

• Sodelovanje študentov, starostnikov in občinskega sveta 
pri razvoju aplikacij za pametne telefone za zdravstvene 
namene - opomniki (10. oktobra 2013).
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INNOVAge 2014 ...
V zadnjem letu projekta INNOVAge bodo realizirane naslednje glavne 
aktivnosti:

• 2 usposabljanji s poudarkom na razvoju in upravljanju grozdov 
(v Litvi od 27.-28. februarja in na Češkem od 09.-13. junija).

• 1 medregionalni dogodek na Češkem, ki bo vključeval delavnice 
s poudarkom na starostnikih/uporabnikovih potrebah za 
izboljšanje regionalne politike in storitve ter za osveščanje na 
politični in raziskovalni ravni .

• Izvedba 9-ih pilotnih projektov (v Italiji, Bolgariji, Grčiji, Španiji, 
na Cipru, v Sloveniji, Litvi, na Poljskem in Češkem) .

• Organizacija dveh mentorskih obiskov za vsak pilotni projekt .
• Priprava 12-ih regionalnih izvedbenih načrtov.
• Razvoj in upravljanje 14-ih inovacijskih pisarn 
• Priprava na “smernic za model upravljanja grozdov”. 
• Zaključno srečanje v Bruslju (oktobra 2014).

Vse aktivnosti bodo ustrezno komunikacijsko podprte z obveščanjem 
deležnikov o tekočem izvajanju projekta, doseženih rezultatih in 
ključnih novicah o inovacijah na področju eko-neodvisnega življenja 
za starostnike.




