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Vse več ljudi postaja neformalni oskrbovalec!
ZDUS v sodelovanju z evropskimi partnerji razvija
platformo podpornih storitev za neplačane oskrbovalce iCarer
iCarer je platforma, ki usmerja in ponuja storitve učenja pri aktivnostih oskrbe
svojcev, oblikovana tako, da lajša stresne in druge napete situacije.
November 2014 - Tunstall Healthcare, ZDUS-ov partner na projektu iCarer,
vodilni ponudnik tehnološko podprtih storitev oskrbe, razvija novo integrirano
platformo v podporo neformalnim ali neplačanim oskrbovalcem, ki skrbijo za
starejše oziroma ranljive osebe.
Zaradi demografskih sprememb in sprememb v načinu življenja vse več ljudi
postaja neformalni oskrbovalec, pri čemer združujejo aktivnosti oskrbe, zaposlitev
ter druge svoje obveznosti in dolžnosti. Nekateri skrbijo za starše ali starejše
sorodnike, istočasno pa za lastne otroke. Takšne situacije pomenijo stres za
oskrbovalca in njegovo družino.
V projektu iCarer smo se in se pogovarjamo z oskrbovalci, zato da bi identificirali,
kaj potrebujejo oziroma kje potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih.
Pridobljeno znanje in redne povratne informacije bodo v pomoč pri oblikovanju
tehnoloških rešitev.
Sistem iCarer bo prepoznal in analiziral aktivnosti dnevne oskrbe in psihološko
stanje oskrbovalca z diskretnim nadzorom in interakcijo, s čimer bomo merili ravni
stresa oskrbovalca. Preko proaktivnega sistema bomo oskrbovalcem ponudili
možne oblike pomoči in nasvete, kako izboljšati oskrbo s prilagojenim e-učenjem in
dostopom do mreže strokovnjakov in drugih formalnih oskrbovalcev.
Jim Charvill, vodja projekta iz Velike Britanije pri podjetju Tunstall pravi: »Platforma
iCarer ni oblikovana zato, da bi nadomestila oskrbo, ki jo nudijo ljudje. Gre zgolj za
rešitev, ki bo podprla dnevne aktivnosti oskrbovalca in se bo obnašala kot “virutalni
oskrbovalec”, s čimer bomo izboljšali oskrbo in podprli samega oskrbovalca. … V
kombinaciji z e-učenjem, podporno mrežo in drugimi storitvami nadzora ter
asistenco, bo celostna in prilagodljiva storitev iCarer pomagala pri zmanjševanju
stresa in spodbujanju splošnega dobrega počutja.«
Sistem bo vseboval Tunstallovo storitev ADLife, preko katere bomo neformalnim
oskrbovalcem ponudili informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih
oskrbovalnih aktivnostih. V projektu bomo prav tako uporabili varno računalništvo v
oblaku, kar pomeni, da bodo storitve, ki jih bo ponudila platforma iCarer, dostopne
kjerkoli in kadarkoli bo to potrebno.
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Jim Charvill dodaja: »Z uporabo že obstoječih tehnologij, kot so standardni tablični
računalniki ali pametni telefoni, in premislekom, kako le-te uporabiti v drugih
platformah v podporo neformalnim oskrbovalcem, je vznemirljiv del projekta.«
Projekt iCarer je triletni projekt, financiral iz programa AAL - Podpora iz okolja pri
samostojnem življenju (projektna številka: AAL-2012-5-239). Poleg ZDUS in
Tunstall-a v njem sodelujejo še partnerji iz Belgije, Irske, Španije in Velike Britanije.

Za več o projektu iCarer obiščite:
http://icarer-project.eu/

Sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport –
Direktorat za informacijsko družbo.

