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Proiectul SEE_INNOVA a demarat avându-se în vedere faptul că, la nivel mondial, proporția persoanelor cu vârsta 

de 60 și peste de ani crește mai rapid decât orice altă grupă de vârstă și faptul că această modificare demografică 

reprezintă o provocare ce trebuie conștientizată la nivel transnațional, având un puternic impact asupra 

domeniului serviciilor sociale și de sănătate și asupra pieței muncii. Un alt aspect important care trebuie luat în 

considerare este schimbarea poziției economice a persoanelor în vârstă, în cadrul economiei bazate pe cunoaștere, 

care solicită o abordare politică inovatoare ce consolidează interacțiunea creativă între părțile cheie implicate în 

dezvoltarea inovării, fără să mai existe o diviziune fragmentată a competențelor și fiind necesară o integrare a 

politicilor, precum și sprijin major pentru infrastructurile de cercetare și inovare. Inovarea - și, în special, Ambient 

Assisted Living (AAD  – Asistența pentru Autonomie la Domiciliu) - reprezintă posibilitatea de a ajuta persoanele în 

vârstă să trăiască independent pentru mai mult timp în propriile case prin creșterea autonomiei și a mobilității 

acestora; sprijinul acestora în desfășurarea activităților de zi cu zi și îmbunătățirea accesului acestora la TIC 

(tehnologii de informații și comunicare) adaptate vârstei. Consolidarea politicilor de inovare și cercetare, precum și 

competitivitatea regională este totuși un pas necesar pentru a coordona eforturile multidisciplinare ale diferitelor 

părți interesate în inovarea și promovarea AAD  în contextul persoanelor în vârstă. 

 

În conformitate cu aceste premise, SEE_INNOVA își propune să dezvolte o abordare inovatoare de guvernare 

multidisciplinară la nivel transnațional pentru coordonarea regională a părților cheie determinate de inovare în 

domeniul vieții independente a Vârstnicilor, pornind de la nevoile reale ale utilizatorilor finali, cu o abordare a 

inovării sociale. De fapt, aceasta respectă noua abordare QUADRUPLE HELIX (SPIRALA CVADRUPLĂ), care pornește 

de la conceptul spiralei triple de extindere a parteneriatului către metodologia de inovare socială.  

Cunoașterea nivelului de dezvoltare și potențialul AAD în regiunile implicate în SEE_INNOVA este esențială pentru 

evidențierea posibilităților de colaborare interegională și între mai multe părți interesate, stimulând inovarea 

tehnologică bazată pe inovarea socială, unde utilizatorii finali au un rol activ și primar în elaborarea unui nou 

produs / serviciu pentru a deveni el însuși un promotor al cercetării, afacerilor și politicilor cu orientare către 

inovație și pentru a permite traducerea cercetărilor în TIC concrete dezvoltate de afaceri, care ar putea fi utilizate 

în mod eficient și acceptate de persoanele în vârstă. În conformitate cu această nevoie, Catalogul SEE_Innova de 

Bune Practici în Guvernare oferă o perspectivă asupra bunelor practici active în regiunile participante în domeniul 

AAD pentru Vârstnici și caracterizate printr-o abordare a spiralei cvadruple. Pornind de la o scurtă premisă a 

nivelului actual de dezvoltare la nivel european, Catalogul împărtășește experiențe între Parteneri și diseminează 

politici și abordări care urmează să fie aplicate și transferate de la Partenerii cu mai multă experiență la cei mai 

puțin structurați, în ceea ce privește părțile de coordonare și mecanismele de guvernare integrate. 
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Bunele Practici de Guvernare SEE_Innova  

Catalogul SEE_Innova de Bune Practici în Guvernare a fost dezvoltat pe baza colectării Bunelor Practici de 

Guvernare a Inovării efectuate de către fiecare partener și bazat pe identificarea Bunelor Practici privind modele 

de guvernare a inovării pe mecanismele de coordonare dintre părțile cheie care sunt conduse de inovare. Fiecare 

Partener a identificat 2 sau 3 Bune Practici pentru perimetrului proiectului.  

RSE - Regiunea Sterea Ellada a fost liderul acestei sarcini în WP, dar a produs contribuțiile solicitate. Prin urmare, 

acest catalog colectează Bunele Practici realizate în Italia, România, Bulgaria, Austria, Ungaria, Serbia, Bosnia-

Herțegovina. 

CREATE-NET - ca lider WP4 substituind RSE în calitate de lider al acestei sarcini - contribuția partenerilor colectați 

conform grilei propuse de către coordonatorul de proiect și aprobate de parteneri, în cadrul reuniunii de lansare 

(Linz, 06-08 martie 2013). 

Bunele practici sunt descrise având în vedere: 

 Prezentarea generală a conținutului practicii - o scurtă descriere a practicii și valoarea sa ca bună 

practică. 

 Locația - Țara - regiunea sau județul sau zonă metropolitană sau municipiul în care buna practică este 

activă. 

 Descrierea detaliată a practicii – ținând cont de: 

- informațiile de fond (istorie și date de bază) 

- organismele implicate / implementare 

- obiectivele practicii 

- procedeul și conținutul detaliat al practicii 

- cadrul legal 

- cadrul financiar (cum a fost finanțată această BP și cât de greu / ușor s-au găsit banii) 

 Evaluarea practicii – posibila colectare a: 

-rezultatelor demonstrate, de ex. prin indicatori precum: Numărul de inițiative public-private, nr. de 

consorții între organismele de cercetare public-private, nr. companiilor oficiale implicate, nr. de 

organisme intermediare implicate oficial, nr. reprezentanților utilizatorilor finali, nr. total al angajaților 

din grup, nr. de proiecte internaționale, nr. de premii pentru etichete de calitate, dacă este cazul), 

factorii de succes 

-elementelor slabe 

 Criterii de evaluare: 

-Transferabilitatea 

-Feedback privind politica (Ce poziție ocupă BP în contextul Politicii. Cum va contribui, de asemenea, la 

viitoarea planificare a politicii?) 

-Spirala cvadruplă (Implicarea utilizatorului final. Când, cum, cine, pentru ce?) 

- Calitatea superioară a serviciilor și economisirea banilor pentru sănătatea publică! 

- Menținerea persoanelor în vârstă independente la domiciliu pentru mai mult timp 

- Acceptarea, de către persoanele în vârstă, a tehnologiei și a politicii 

- Minimizarea energiei, contribuirea la dezvoltarea durabilă 

- Gradul de Inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumentele de finanțare, marketing, 

internaționalizare, procese, servicii, etc.) 
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 Crearea de scenarii - povești și anecdote posibile 

 Învățămintele desprinse din practică  

 Informații de contact  

 Alte posibile informații interesante 

O premisă succintă privind colectarea similară realizată la nivel european a fost adaugată la acest document; 

aceasta face referire la contextul proiectelor și inițiativelor europene active în domeniul Asistența pentru 

Autonomie la Domiciliu pentru persoanele în Vârstă.  

Având în vedere bunele practici colectate de către partenerii SEE_INNOVA, anumite considerații generale inițiale 

sunt posibile din punct de vedere al: 

 Tipului de acțiuni 

 Colaborării dintre diferite părți interesate în conformitate cu o abordare a spiralei cvadruple 

 Transferabilității posibile în alte contexte. 

Tipul de acțiuni 

Această colecție de bune practici reprezintă diferite domenii de activitate, atât ca tip de acțiuni, dar și conținut. 

De fapt, contextul proiectului implică diverse domenii, cum ar fi TIC și tehnologii inovatoare, oferta de servicii 

inovatoare și răspunsul la nevoile precise și localizate. Deci, fiecare partener se referă la contextul său specific, 

luând în considerare diferite aspecte, de asemenea, dacă nu întotdeauna legate de îmbătrânirea activă, dar și de 

problemele de asistență medicală. 

Bunele practici colectate pot fi grupate în următoarele categorii: 

 constituirea  grupului în diferite domenii legate de Asistența pentru Autonomie la Domiciliu pentru 

persoanele în Vârstă (construcții, economisire a energiei, mobilitate, îmbătrânire activă, inovare, TIC, IMM-

uri, etc) cu aplecare asupra colaborării dintre diferitele părți interesate și influenței asupra factorilor de 

decizie locali; 

 constituirea de asociații naționale de promovare a nevoilor, tendințelor și a inovării în domeniul Asistenței 

pentru Autonomie la Domiciliu și colaborare a diferitelor părți interesate; 

 proiecte de colaborare europene, naționale și regionale în diverse domenii legate de Asistența pentru 

Autonomie la Domiciliu pentru Vârstnici (formarea în domeniul TIC a îngrijitorilor; dezvoltarea de 

tehnologii, practici și produse inovatoare pentru automatizarea locuințelor, asistență medicală,  localizare 

la interior și exterior, senzori; etc.); 

 constituirea de companii publice și / sau private, pentru a oferi servicii inovatoare pentru persoanele în 

vârstă (rețea Telecare, servicii de îngrijire, etc.); 

 programe de finanțare, compensații și planificare inovatoare promovate de guvernele regionale pentru 

susținerea proiectelor de colaborare inovatoare și soluții în diverse domenii legate de asistență pentru 

Asistența pentru Autonomie la Domiciliu pentru Vârstnici. 

Colaborarea diferitelor părți interesate în conformitate cu abordarea spiralei cvadruple 

Abordarea de referință pentru proiectul SEE_INNOVA este spirala cvadruplă ca și colaborare activă a tuturor 

părților interesate (administrația publică, centrele de cercetare, întreprinderile, utilizatorii) implicate în AAD 

pentru persoanele în vârstă. Varietatea de acțiuni colectate ca și bune practici evidențiază o dificultate în 
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implicarea utilizatorului în aceste practici care, de multe ori, sunt concepute și propuse de alte părți interesate. 

Proiectele și inițiativele de finanțare încearcă, de asemenea, să promoveze implicarea activă a acestora.  

Bunele practici colectate pot fi grupate în următoarele categorii: 

 constituirea  unui grup care este format, în principal, din reprezentanți ai factorilor economici și încercarea 

de a influența factorii de decizie politică, pentru a facilita colaborarea cu utilizatorii și procesele de inovare; 

 proiecte de colaborare la nivel european, național și regional unde prezența utilizatorilor este esențială, de 

asemenea, în conformitate cu ultimele tendințe în dezvoltarea TIC; 

 activități și servicii care sunt oferite utilizatorilor, dar fără implicarea activă a acestora în proiectarea și 

planificarea lor; 

 asociație cu participarea activă a  tuturor părților interesate, în conformitate cu abordarea spiralei 

cvadruple;  

 finanțare și compensații pentru inițiativele care solicită participarea activă a utilizatorilor. 

Transferabilitatea posibilă în alte contexte 

Transferabilitatea practicilor fost un element comun care caracterizează această colectare. Un nivel ridicat de 

transferabilitate a fost recunoscut pentru constituirea grupului și asocierii, dezvoltarea de tehnologii inovatoare, 

soluții și practici. Transferabilitatea rezultatului proiectului ar trebui să fie luată în considerare în fazele de 

exploatare, după încheierea finanțării proiectului. 
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1. Cele mai bune practici AAD în context european  
Luând în considerare un context internațional, bunele practici sunt colectate de către instituțiile europene 

implicate în promovarea AAD, a asistenței medicale comune și a serviciilor sociale care au drept scop 

îmbătrânirea activă. Câteva exemple de interes sunt: 

1.1. Programul comun de Asistenta pentru Autonomie la Domiciliu (PC AAD) - Catalogul de Proiecte 

20121 

“ PC AAD este o activitate de finanțare care își propune să creeze condiții de trai mai bune pentru adulții vârstnici 

și să consolideze oportunitățile de muncă în Europa prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). 

Acesta își îndeplinește mandatul prin finanțarea de proiecte transnaționale (cel puțin trei țări implicate) care 

implică întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), organisme de cercetare și organizații ale utilizatorilor 

(reprezentând adulții vârstnici).”2 

Acest catalog colectează un rezumat al celor 102 proiecte finanțate prin PC AAD realizat prin cooperarea 

întreprinderilor mici și mijlocii, a instituțiilor de cercetare, organizațiilor de utilizatori și a altor părți, în 

conformitate cu abordarea spiralei cvadruple, în întreaga Europă. Abordările determinate de piață și utilizatori au 

fost urmate în dezvoltarea unor proiecte cu extindere pe o perioadă de 2-3 ani, pentru a îmbunătăți 

acceptabilitatea pe piață a produselor și serviciilor și pentru a duce la o mai bună calitate a vieții. Inovarea socială, 

tehnologică și a afacerilor au fost introduse de către aceste proiecte, mulțumită: 

 noilor modele de efectuare  a serviciilor și a îngrijirii pentru a crește independența adulților vârstnici și unui 

sprijin mai mare pentru îngrijitorii neprofesioniști; 

 noilor modalități oferite adulților vârstnici de a ramâne activi și conectați la societate, inclusiv contribuției 

în calitate de voluntari sau acordării de sprijin reciproc; 

 rețelelor active și de încredere care furnizează diferite niveluri de sprijin, indiferent dacă îngrijitorii sunt 

oficiali, neoficiali, profesioniști sau plătiți în natură3. 

AAD PC a finanțat diverse cereri de propuneri axate pe diferite aspecte ale AAD, și anume: 

 CEREREA 1 - Soluții bazate pe TIC pentru Prevenirea și Managementul Afecțiunilor Cronice la Persoanele 

Vârstnice 

 CEREREA 3 – Soluții bazate pe TIC pentru Progresul Independenței Persoanelor în Vârstă și Participarea la 

"Societatea Auto-Servită 

 CEREREA 2 - Soluții bazate pe TIC pentru Progresul Interacțiunii Sociale a Persoanelor Vârstnice 

 CEREREA 4 - Soluții bazate pe TIC pentru progresul  mobilității persoanelor în vârstă  

Câteva proiecte interesante sunt: 

 AGNES - Sisteme Sensibile cu Utilizatorul, Bazate pe Domiciliu, pentru  Îmbătrânirea cu Succes într-o 

Societate a Rețelelor care oferă o platformă TIC de bază pentru a crea și menține o rețea socială ușor de 

utilizat, bazată pe internet, pentru feicare dintre persoanele în vârstă. 

                                                           
1
 http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2012/08/AALCatalogue2012_V7.pdf 

2
 http://www.aal-europe.eu/ 

3
 De la premisă la catalogul realizat de Mike Biddle președintele Asociației Asistență pentru Autonomie la Viață. 

http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2012/08/AALCatalogue2012_V7.pdf
http://www.aal-europe.eu/
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 CARE - Case Private Sigure pentru Persoanele Vârstnice: o activitate de cercetare-dezvoltare determinată de 

utilizatorul final, unde utilizatorii finali reprezintă părți majore pe piață în activitățile AAD, deoarece aceștia 

fie sunt persoane în vârstă, fie au legătură directă și responsabilitate față de persoanele în vârstă, 

asigurându-le siguranța și viața independentă. 

 HERA - Servicii la Domiciliu pentru Asistența la Viață de specialitate a vârstnicilor oferă o arhitectură tip 

platformă constituind o abordare pragmatică: servicii prestate la un server de aplicație externă accesibil pe 

Internetul public, un televizor(-oare) / Set-Top-Box activat(e) prin Internet, ca Interfață Mașină Umană 

principală pentru persoanele în vârstă, iar un server de aplicație poate comunica cu alte echipamente aflate 

la domiciliu, cum ar fi dispozitivele medicale. 

 HOPE - Casa Inteligentă pentru Persoanele Vârstnice: HOPE este o soluție bugetată care este instalată în 

casele oamenilor în vârstă, și care furnizează servicii pentru (a) un mediu educațional adecvat, auto-

organizat, pe toată durata vieții și pentru accesul la informații (b) management al îngrijirii și sprijin pentru 

sănătate, (c) auto-monitorizare și luare a deciziilor. 

 3rD-LIFE - 3D mediu virtual pentru interacțiunea socială a persoanelor în vârstă 

 ALICE - Sistemul Avansat de Îmbunătățire a Stilului de viață & o nouă experiență în Comunicare cercetează, 

dezvoltă și integrează un set de servicii bazate pe TIC în televizorul existent, permițând persoanelor în 

vârstă să se bucure de experiențe de comunicare și interacțiune socială bazată pe TIC. 

 TRAINUTRI - Platforma socială a seniorilor de Formare și Nutriție oferă servicii pe bază de IT pentru 

utilizatorii finali, combinând tehnologiile inteligente ale rețelelor fără fir, pe bază de senzori, prelucrarea 

datelor, modelele Web 2.0 și rețele sociale și un portal web ce asigură un feedback al utilizatorului, privind 

obiectivele atinse și sprijină interacțiunea cu semenii. 

 InclusionSociety - Îmbunătățirea gradului de utilizare a serviciilor de sănătate municipale și deschiderea 

accesului la societatea auto- servită oferă o soluție medicală preventivă pentru persoanele în vârstă, la 

domiciliu și în instituții, prin asigurarea unui portal de management cu o imagine de ansamblu asupra stării 

Utilizatorilor Serviciului și asupra datelor colectate de senzorii medicali și ai "casei inteligente". 

 COM’ON - Con dent Motion: abordează provocările de orientare / navigație percepute și nevoile speciale pe 

care persoanele în vârstă le experimentează de-a lungul întregului lanț al deplasării, folosind transportul 

public. 

1.2. O compilație de bune practici - Grup de acțiune privind replicarea și îndrumarea asistenței 

integrate pentru boli cronice, inclusiv monitorizarea de la distanță, la nivel regional4  

“Parteneriatul European pentru Inovare în domeniul Îmbătrânirii Active și Sănătoase își propune să crească cu 2 

numărul mediu de ani de viață sănătoasă în UE până în 2020, prin asigurarea unui câștig triplu pentru Europa: 

îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții cetățenilor europeni, cu o concentrare anume asupra 

persoanelor în vârstă; sprijinirea durabilității și eficienței pe termen lung a sistemelor de sănătate și asistență 

socială; și consolidarea competitivității industriei UE printr-un mediu de afaceri îmbunătățit care să pună bazele 

creșterii și extinderii de noi piețe.”5. 

                                                           
4
 Bunele practici din acest document au fost redactate de către membrii Grupului de Acțiune pentru Asistență Integrată în martie-aprilie 

2013, iar colectarea de bune practici este în curs de desfășurare - Parteneriatul European pentru Inovare în domeniul Îmbătrânirii Active și 
Sănătoase - https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/compilation-good-practices-integrated-care  
5
 Din Anexa B - Îmbătrânirea este legată de Cadrul Strategic EIP AHA – Parteneriatul European pentru Inovare în domeniul Îmbătrânirii 

Active și Sănătoase, PLAN DE ACȚIUNE privind ‘Replicarea și îndrumarea asistenței integrate pentru boli cronice, inclusiv monitorizarea de 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/compilation-good-practices-integrated-care
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Prezentul document colectează 37 bune practici oferite de către membrii Grupului de Acțiune privind îngrijirea 

integrată din cadrul Parteneriatului European pentru Inovare în domeniul Îmbătrânirii Active și Sănătoase și este 

parte a unui exercițiu mai amplu de definire a unei metodologii pentru implementarea asistenței integrate. 

Domeniile de interes pentru clasificarea pe categorii a bunelor practici sunt: 

 Modele Organizaționale 

 Managementul Schimbării 

 Dezvoltarea Competențelor Profesionale 

 Stratificarea Riscurilor 

 Calea către Îngrijire  

 Abilitarea pacientului / utilizatorului 

 Evidențe Electronice privind Îngrijirea / TIC / Teleservicii 

 Finanțe, Finanțare 

Bune practici de interes sunt aici: 

 Serviciul de Îndrumare Personalizată pentru Proiectul ITC "Alter Leben" - Cooperativele Saxone de Locuințe 

din Germania (Populația totală a regiunii: 4.134.000; Populația țintă a bunelor practici: 30000 de 

Utilizatori). Proiectul este un proiect de cooperare al cooperativelor de locuințe, instituțiilor de cercetare și 

companiilor. Obiectivul său declarat este acela de a adapta unitățile de locuit ale cooperativelor saxone la 

nevoile în schimbare ale locuitorilor în curs de îmbătrânire. Este obiectivul proiectului să creeze forme pilot 

de locuințe cu auto-determinare, susținute de măsuri tehnice, sisteme de asistență tehnică, precum și 

servicii legate în mod personal și să pună în aplicare toate acestea în cadrul cooperativelor de locuințe. În 

sensul utilizării echilibrate a tehnicilor și a serviciilor, mutarea la un cămin de bătrâni sau o instituție 

similară de asistență ar trebui să fie amânată sau complet evitată. 

 Rețeaua eCare din Bologna - ASSRRERIT – CUP2000 Italia (Populația totală a regiunii: 4.459.246). Această 

acțiune a realizat o rețea de cetățeni, asociații, autorități publice, profesioniști capabili să susțină vârstnicii 

fragili. În prezent, serviciul include peste 11.000 de persoane în vârstă de peste șaptezeci și cinci de ani, 

care sunt urmărite printr-un  Centru de Service specializat, care oferă servicii de tele-monitorizare, tele-

asistență și tele-companii pentru a preveni agravarea fragilității sociale și de sănătate, precum și pentru 

depistarea precoce a semnalelor de posibilă agravare și pentru a evita spitalizarea inutilă, în relație 

constantă atât cu serviciile sociale și de sănătate municipale, cât și cu serviciile de asistență medicală 

asigurate de către Autoritatea de Sănătate Locală din Bologna. 

 ACȚIUNI DE LEGARE LA REȚEA ÎN DISTRICTUL BIOMEDICAL MIRANDOLA - Fondazione Democenter-Sipe 

Italia. Această inițiativă reprezintă o oportunitate de a crea un parteneriat între întreprinderile care aparțin 

lanțului de aprovizionare biomedical. Aceste rețele au ca scop realizarea de proiecte de cercetare prin 

răspândirea  cunoștințelor, abilităților și competențelor. Această inițiativă evidențiază rolul relevant pe care 

îl au centrele de transfer al tehnologiilor, precum Fundația Democenter-Sipe, ca facilitatori pentru crearea 

de parteneriate de colaborare între întreprinderi și universități.  

                                                                                                                                                                                                            
la distanță la nivel regional "- 6 noiembrie 2012, Conferința Partenerilor Interesați, Bruxelles, http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/active-healthy-ageing/b3_action_plan.pdf 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/b3_action_plan.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/b3_action_plan.pdf
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 STRATIFICAREA POPULAȚIEI - Departamentul de Sănătate din Țara Bascilor Spania (Populația totală a 

regiunii: aprox. 2.500.000 de locuitori; Populația țintă a bunei practici: aprox. 50.000). Stratificarea Riscului 

este un instrument pentru clasificarea predictivă a populației pe baza a) identificării nevoilor de asistență 

medicală viitoare și pe baza b) gradului de complexitate și de co-morbiditate a oamenilor. Aceasta permite 

pacienților să fie clasificați, în funcție de morbiditatea lor, pe baza patologiilor prevalente, precum și să fie 

selectați acei pacienți cu nevoi și patologii similare, facilitând astfel îngrijirea proactiva integrată cu 

intervenții specifice. 

 Remodelarea Îngrijirii pentru Persoanele în Vârstă: un Program pentru Schimbare - Echipa Comună pentru 

Îmbunătățire, Guvernul Scoțian din Regatul Unit (Totalul populației din regiune: 5,2 milioane de locuitori; 

Populația Țintă a Bunei Practici: persoanele în vârstă). Acest proiect stabilește o serie de acțiuni pentru a 

aborda aceste provocări. Pași importanți sunt dezvoltarea unor planuri strategice comune la nivel local de 

punere în funcțiunie și utilizarea unui Fond pentru Schimbare de 300 de milioane de lire sterline în perioada 

2011-2015 care să acționeze ca un catalizator pentru reechilibrarea îngrijirii și sprijinului față de serviciile de 

anticipare și prevenire care susțin persoanele în vârstă să fie sprijinite la domiciliu. 

1.3. Portalul ePractice - http://www.epractice.eu/ 

“ePractice.eu este un portal creat de Commisia Europeană6 care oferă un nou serviciu pentru comunitatea 

profesională a practicienilor în eGuvernare, eIncluziune și eSănătate. Este o inițiativă interactivă care permite 

utilizatorilor săi să discute și să influențeze deschis guvernul, elaborarea politicilor și modul în care administrațiile 

publice funcționează și își furnizează serviciile.  

Portalul ePractice.eu combină activitățile online cu frecvente schimburi offline: ateliere de lucru, întâlniri față-în-

față și prezentări publice. Având o mare bază de cunoștințe privind studiile de caz reale prezentate de către 

membrii ePractice din toată Europa, ePractice.eu servește drept punct de referință pentru toți utilizatorii.”7 

ePractice.eu colectează cazuri din viața reală prin proiectele eGuvernare, eSănătate și eIncluziune sau soluții de 

afaceri dezvoltate de administrațiile publice, antreprenori și corporații. Cazurile sunt revizuite de o serie de 

experți și se realizează în mod regulat o selecție a cazurilor interesante, pentru ateliere și evenimentele 

ePractice.eu, servind drept cele mai bune practici. Domeniile de interes sunt aici: 

 eParticipare 

 Povara administrativă 

 Serviciile paneuropene 

 Portalurile online cu impact ridicat 

 Sursa deschisă și standardizarea 

 Centricitatea clienților 

 Schimbarea organizațională și conducerea 

 Furnizarea de servicii 

 Legile și regulamentele 

 eIncluziune  

 eSănătate  

                                                           
6
 Comisia Europeană este proprietarul site-ului ePractice.eu, iar acesta este gestionat în comun de către Direcția Generală Societatea 

Informațională și Media. 
7
 Din prezentarea portalului http://www.epractice.eu/en/about 

http://www.epractice.eu/
http://www.epractice.eu/en/about
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HABITECH, un R&IDC ecologic și inteligent 

Partener Regiunea Marche 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii HABITECH, un R&IDC ecologic și inteligent: când cercetarea, administrația publică 
și industria cooperează pentru a construi un eco-sistem multidimensional care 
sporește politicile de inovare, afacerile și politicile ecologice. 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

Modelul de guvernare - implicarea părților interesate - metode de stimulare a 
inovării - strategii de strângere de fonduri - tehnici de transfer al cunoștințelor și 
tehnologiei - Internaționalizarea inovării 

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

Din anul 2007 HABITECH este o realitate solidă și de succes în peisajul Grupurilor 
Tehnologice Italiene. HABITECH are sediul în nord-estul Italiei, în apropiere de 
Trento, o provincie care, prin Constituția Italiană, se bucură de statutul de teritoriu 
autonom și trimite astfel către Roma doar 10% din impozite. Domeniile sale de 
acțiune sunt energia, mobilitata și construirea durabilă. HABITECH este un 
consorțiu de 300 de entități, cea mai mare parte private, care operează pe piață ca 
furnizor de servicii pentru clienți și partenerii externi. Renumita Universitate din 
Trento, una dintre instituțiile de cunoaștere cele mai inovatoare și cu cercetare 
intensă din Italia, este, de asemenea, membru al HABITECH. Activitatea HABITECH 
ca organ de gestionare a unui grup permite o cooperare consolidată între membri 
și părțile interesate și oferă sprijin pentru transferul tehnologic, elaborarea de 
politici de mediu la nivel local și european, proiecte inovatoare, problemele DPI, 
crearea de asociații în participațiune, co-marketing, internaționalizarea afacerilor și 
atragerea de fonduri europene. Cu toate acestea, activitatea de bază a HABITECH 
este să integreze standardele internaționale de calitate ale clădirilor ecologice 
(LEED, ARCA, GBC HOME) și să ofere îndrumare arhitecților, urbaniștilor și firmelor 
de construcții pentru realizarea de clădiri ecologice. HABITECH a fost consolidată cu 
misiunea strategică clară de a se orientata spre afaceri și de a nu fi condusă de 
organismele politice: prin statut, HABITECH nu poate da mai mult de 50% din 
acțiunile sale în proprietate publică. Din 2012 echilibrului public-privat este de 
85%:15%.      

HABITECH este deosebit de relevant pentru schimbul de bune practici INNOVage 
din mai multe motive: 

 Suprapunerea clară între zonele de intervenție HABITECH și domeniile 
INNOVAGE, și anume Construirea Ecologică și Energia. 

 Capacitatea mare a HABITECH de a aduna cele mai avansate companii și 
instituții de cunoaștere din teritoriu și apoi de a acționa în mod eficient în 
calitate de facilitator al Eco-inovării 

 HABITECH reprezintă un exemplu virtuos de parteneriat public-privat. Deși 
capitalul HABITECH rămâne în mare măsură în proprietate privată, 
cooperarea strânsă cu Provincia Trento îi permite să ia parte la procesul de 
elaborare a tuturor legilor și planurilor strategice în domeniul energiei, 
transporturilor sau construcțiilor (de exemplu, planul energetic 2012-2020).  

 HABITECH este gestionat printr-o guvernare clară, dar neconvențională 
(actorii privați contează mai mult decât actorii publici), ceea ce s-a dovedit a 
fi un model eficient care a determinat o colaborare fructuoasă cu 
administratorii locali, Universitatea din Trento și toate celelalte părți 
interesate.  

 Modelul de afaceri pe care îl propun este de succes, după cum o dovedește 
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performanța extraordinară de pe piață, de care s-au bucurat încă de la 
început.  

HABTECH este unul dintre Consorțiile cele mai apreciate din Europa pentru eco-
inovare și sustenabilitatea mediului. 

Locația Rovereto, Provincia Autonomă Trento, Italia 

Descrierea detaliată a practicii Informații de fundal (istorie și date de bază) 

 

Prima idee de a dezvolta RDC datează din 2004-2005, când agenția de dezvoltare a 
provinciei Trento, Trentino Sviluppo, stimulată de însuși Guvernul Provinciei - care, 
la acea vreme a introdus gruparea inteligentă ca o prioritate-cheie a planului lor de 
dezvoltare economică - a realizat unele analize industriale și studii de fezabilitate 
care au sugerat posibilitatea de a stabili un grup local în domeniul energiei și 
construirii durabile, cu potențial de piață bun. În urma acestor lucrări preliminare, 
HABITECH s-a născut oficial în anul 2006, ca urmare a acordului-cadru semnat de 
Provincia Trento și Ministerul Cercetării și Universitatea (MIUR), care a stabilit un 
District Tehnologic pe teritoriul provincial. De atunci, HABITECH a fost inclus în lista 
Grupurilor tehnologice orientate spre cercetare și certificate de MIUR (din 2012, 
există 24 de grupuri recunoscute). Cu toate acestea, numai 1 an mai târziu (2007), 
HABITECH a devenit un consorțiu cu propriul statut și personalitate juridică. În 
2007, existau numai 4 membri fondatori, toți de natură publică (2 fundații de 
cercetare locale, Trentino Sviluppo și Universitatea din Trento). În prezent, există 
171 de membri, cu o majoritate covârșitoare a entităților private (85% -15%).   

Conținutul detaliat al practicii 

Încă de la început, HABITECH a ales standardele de calitate ca domeniu de bază al 
activității. HABITECH a introdus în sectorul construcțiilor din Italia certificarea LEED 
americană pentru clădiri durabile, care a fost deja aplicată pentru 120 de clădiri 
publice din întreaga Italia. În prezent, ei informează și instruiesc constructori, 
arhitecți și furnizori de materiale  cu privire la modul de îndeplinire a criteriilor de 
calitate LEED și, astfel, să obțină credite LEED pentru clădirile sau produsele lor. 
HABITECH este, de asemenea, promotor al unui nou certificat pentru clădirile din 
lemn numit ARCA. Pe lângă certificarea calității, HABITECH acționează de asemenea 
ca: 

 Partener strategic pentru organismul local de elaborare a politicilor 
(Provincia Trento), prin sprijinirea elaborării planurilor strategice și actelor 
normative cu privire la energie, transporturi, construcții și planificare urbană; 

 Facilitator al transferului de tehnologie / cunoaștere și al schimbului de bune 
practici între membri și non-membri prin seminarii, vizite de studiu, 
schimburi de personal, cursuri de formare, ateliere tematice și așa mai 
departe; 

 Consultanță în inovare, ajutând la dezvoltarea și evaluarea proiectelor 
inovatoare; 

 Creator și lider al mai multor societăți mixte, implicând membri și non-
membri, stabiliți intenționat în scopul de a participa la licitațiile naționale / 
UE și de a solicita propuneri și de a oferi pachete all-inclusive pentru clădiri 
ecologice și eficiente din punct de vedere energetic; 

 Facilitator al proceselor de internaționalizare pentru membri și non-membri, 
ce abordează piețele emergente prin intermediul brandului HABITECH 
International. Cele mai semnificative experiențe de până acum sunt legate de 
marile proiecte de recalificare a energiei în România. 

 Incubator pentru punerile în funcțiune; 

 Sponsor al noii programe de educație axate în special pe probleme de 
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durabilitate, la universitatea locală și în instituțiile EFP din provincia Trento. 

 Atractor al fondurilor internaționale pentru parteneri prin ITC, proiecte 
finanțate de UE (PC7, IEE) și inițiative strategice transfrontaliere (de exemplu, 
Coridorul Verde)            

În prezent, personalul HABITECH numără 19 persoane, cu normă întreagă, cu o 
varsta medie de 30 de ani. Cifra de afaceri cumulată a membrilor HABITECH este 1 
mld. €. În general, ei oferă un loc de muncă unui număr de 8000 de angajați.    

Cadrul legal: 

HABITECH este un consorțiu de profit din entități publice și private cu răspundere 
limitată guvernate de dreptul privat. Prin statut, organizațiile private trebuie să 
dețină mai mult de 50% din capitalul consorțiului. Fiecare societate privată poate 
avea până la 5 cote, în scopul de a preveni un cartel de mari investitori să preia 
consorțiul. O cotă de capital costă 1000 €, în timp ce o taxă anuală este de 500 €.      

Cadrul financiar:  

HABITECH a demarat mulțumită sumei de 1,8 mil. € acordate de Provincia 
Autonomă Trento. Această subvenție a fost transferată timp de 5 ani în rate anuale, 
din 2007 până în 2011. Întrucât Trentino Sviluppo (organul intern al Provinciei 
Trento) a fost promotorul principal al HABITECH, a fost firesc pentru Grup să 
acceseze acest sprijin financiar public. Cu toate acestea, în aceeași perioadă de 5 
ani, HABITECH a avut o cifră de afaceri de 4,8 mil. €, în cea mai mare parte realizată 
prin vânzarea de servicii de sprijin pentru inovare și doar rezidual prin fonduri UE și 
cotizațiile membrilor. Acest lucru înseamnă că până acum și-au obținut 
independența financiară deplină, din fonduri publice locale. În prezent, până la 90% 
din veniturile HABITECH provin de pe piață, ca rezultat al serviciilor pe care le vând 
partenerilor și clienților externi, cu liste de prețuri personalizate. Pentru 2012, cifra 
de afaceri așteptată va fi de aproximativ 1,5 mil. €  

Evaluarea practicii Factorii de succes: 

 În doar cinci ani HABITECH a fost în măsură să elimine decalajul dintre oferta 
și cererea de Inovare, prin potrivirea nevoilor pieței cu companiile și 
potențialele de cercetare. Succesul HABITECH este construit pe o analiză 
economică înțeleaptă a punctelor slabe (rata de inovare scăzută a sectorului 
construcțiilor), punctelor forte (atenție tradițională pentru problemele de 
mediu din partea AP locale, firmelor și a societății civile; fără cartiere 
industriale dominante, ceea ce însemnă nicio piedică preventivă la schimbări 
din partea actorilor locali cheie) și oportunități (înțelegerea timpurie a 
creșterii economiei ecologice drept viitor domeniu economic de conducere în 
UE).  

 Capacitatea de a depăși neîncrederea reciprocă dintre jucătorii pentru 
inovare (universități vs companii, IMM-uri vs firmele mari, și așa mai departe) 
și de a-i conduce spre scopuri comune într-un mod cooperant de lucru. Acest 
rezultat a fost obținut prin convingerea lor că schimbul de cunoștințe și 
resurse este benefic și nu dăunător afacerilor și progreselor technolgice. 
Selectarea membrilor a fost un alt factor cheie de succes: nu toate părțile 
interesate sunt o valoare adăugată pentru îmbunătățirea calității proiectelor, 
în cazul în care nu sunt dedicate în întregime viziunii și obiectivelor grupului. 
Reprezentanții HABITECH nu se prezintă noilor membri ca rezolvitori de 
probleme, ci doar ca facilitatori ai sinergiilor care produc evoluții pozitive 
pentru toți. 

 HABITECH este un partener solid și de încredere al AP locale (Provincia 
Trento) pentru întreaga planificare strategică privind problemele de mediu și 
energie. Ele sunt privite de legislatori drept experți reali în aceste chestiuni, 
precum și purtători legitimi ai intereselor tuturor actorilor de inovare. Acesta 
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este motivul pentru care au un astfel de feedback bun la nivelul politicilor.   

 Provincia Trento este membru al consorțiului, prin Agenția de Dezvoltare 
Trentino Sviluppo, cu mult mai puțin de 50% din cote. Acest lucru înseamnă 
că politicul contează în HABITECH, dar totuși nu ia nicio decizie, care trebuie 
să fie negociată mai întâi și convenită cu majoritatea partenerilor privați.  

 HABITECH a reușit să creeze o relație pozitivă cu instituțiile financiare locale: 
băncile și investitorii sunt de obicei dornici să împrumute o mare sumă de 
bani pentru planuri mari privind transporturile ecologice și recalificarea în 
construcție, deoarece ei consideră HABITECH ca fiind un partener de afaceri 
de încredere, care pune în aplicare proiecte rentabile.  

 Alegerile de piață corecte: de la început, HABITECH a înțeles că promovarea 
standardelor de calitate în clădiri durabile (LEED și altele) a fost un factor 
cheie pentru a obține nișe de piață mai largi. 

 Un model de afaceri de succes care asigură auto-sustenabilitatea financiară 
și, prin urmare, oferă independență față de interesele politice.  

Elementele slabe: 

 Utilizatorii finali sunt  destul de lăsați la o parte iar implicarea lor în 
HABITECH este încă redusă. Numai membrii pe cont propriu adoptă inițiative 
care solicită implicarea utilizatorilor finali. Sistemele precum Laboratoarele 
de Inovare nu au fost stimulate până în prezent, în timp ce un organism de 
management al Grupului condus de inovare ar trebui să încerce continuu să 
promoveze noi abordări de Inovare Deschisă. 

 HABITECH ar putea fi prea determinate de piață: orientarea sa de afaceri a 
dat HABITECH o performanță economică foarte bună care i-a eliberat de 
dependența de sprijinul public. Cu toate acestea, astfel de model de afaceri 
poate fi prea legat de tendințele pieței, care prin definiție aduce cu sine 
încetiniri periodice ale veniturilor. O atracție mai mare a fondurilor UE ar 
putea atenua aceste perturbări ale pieței. De asemenea, interesele private 
nu pot mereu forma o coliziune cu obiectivele publice. Ce se întâmplă dacă o 
reglementare privind clădirile verzi devine prea strictă pentru acționarii 
HABITECH? În acest caz, HABITECH ar acționa ca  organism de lobby 
împotriva standardelor de mediu mai bune pentru construcții? Care este 
adevaratul obiectiv principal de conducere a HABITECH, eco-durabilitatea sau 
rentabilitatea financiară?     

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

Scară calitativă de evaluare aplicată, ordonată în grad crescator al valorii: Irelevant 
- Insuficient - Satisfăcător - Bun - Foarte bun - Excelent 

 Transferabilitatea (a se vedea anexă denumită transferabilitatea) 

 Feedback-ul privind politica ** FOARTE BUN: planificare co-strategică 
eficientă cu Provincia Trento; pro-activitate în platformele de sector 
europene care fac lobby pe lângă instituțiile europene, pentru reglementări 
mai ecologice     

 Spirala cvadruplă *** INSUFFICENT: implicarea bună a sectorului public, 
privat, financiar și de cercetare. Cu toate acestea, cooperarea HABITECH este 
prea puțin centrată pe utilizatorii finali 

 Creșterea calității serviciilor FOARTE BUN: calitatea prestării de servicii este 
foarte ridicată, așa cum a dovedit-o creșterea cifrei de afaceri a grupului.  

 Economisirea de bani la sănătatea publică! INSUFICIENT: casele inteligente 
de asistare nu sunt abordate în mod direct prin acțiunile HABITECH, deci 
proiectele lor au un impact pozitiv redus asupra cheltuielilor publice pentru 
sănătate. 

 Menținerea persoanelor în vârstă independente la domiciliu pentru mai mult 
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timp IRELEVANT: nu au fost realizate proiecte specifice în ceea ce privește 
problemele legate de îmbătrânire 

 Acceptarea de către persoanele în vârstă a tehnologiei și politicii IRELEVANT: 
a se vedea mai sus 

 Reducerea energie, contribuirea la durabilitate EXCELENT: energia mai sigură 
și ecologică și eco-durabilitatea sunt obiectivele cheie ale misiunii HABITECH. 

 Gradul a inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumentele de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) FOARTE BUN. 
Majoritatea aspectelor inovatoare are legătură cu:  

- structura de guvernare, condusă de organizații private, dar cu o prezență 
semnificativă a sectorului public, o structură care aduce cu sine sinergii 
pozitive; 

- nucleul serviciilor oferite, pe baza certificării ecologice de calitate a 
construcțiilor, o zonă cu valoare comercială ridicată, care în Italia nu avea 
încă un standard unic recunoscut oficial;   

- procesul de agregare a părților interesate, care presupune nicio 
promovare agresivă a grupului asociat cu nicio limită geografică (chiar și 
organizațiile cu sediul în afara Trento pot deveni membre);   

- strategiile de marketing: acțiunile eficiente de co-marketing sunt efectuate 
împreună cu membrii grupului; 

- procesul de internaționalizare: piețele emergente sunt detectate și apoi 
abordate cu pachete de servicii all-inclusive, propuse de agregări de 
companii înființate de HABITECH, sub brandul HABITECH 
INTERNATIONAL. 

Crearea scenariului  

Lecții învățate din această practică Inițiativa publică este fundamentală pentru a porni un grup, dar apoi trebuie să fie 
pus în aplicare un plan de afaceri de succes durabil pentru a se dezvolta in timp, 
pentru a câștiga libertatea de acțiune față de politic, a aduna tot felul de părți 
interesate și a aduce proiecte inovatoare reale. AP locale și naționale sunt parteneri 
spre care grupul trebuie să acționeze în calitate de consultant pentru planificarea 
strategică și ca organism de lobby privind legiferarea pentru aspectele de interes. 
Relația ideală AP-Grup este format din: încredere reciprocă, obiective comune și 
activitate coordonată, cu guvernări clar separate.  

Să privească în afara propriei gradini este o altă piatră de hotar pentru un Grup R & 
ID de succes: într-o lume globalizată, care dispune de puternici concurenți străini 
emergenți și un context de ajutor scăzut din partea statului, diversificarea și 
internaționalizarea acțiunilor (de exemplu, HABITECH INTERNATIONAL, asocieri în 
participație transfrontaliere) și cooperarea transnațională pentru proiecte de 
cercetare și inovare, la nivel mondial sau UE, sunt strategii fără de care un Grup 
sănătos nu poate exista. 

Informații de contact  Site-uri web: 
www.habitech.it  
www.greenmap.it  
E-mail: andrea.tomasi@habitech.it  

Alte informații posibil interesante  Raportul de Activitate Anuală a HABITECH poate fi descărcat de pe 
www.habitech.it); 

 Prezentarea HABITECH, Broșura și alte materiale informative sunt disponibile 
la adresa www.habitech.it 

Pentru videoclipuri de promovare, vă rugăm să vizitați canalul HABITECH pe 
Youtube 

http://www.habitech.it/
http://www.greenmap.it/
mailto:andrea.tomasi@habitech.it
http://www.habitech.it/
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Centrul de Inovare din Regiunea Marche 

Partener: Regiunea Marche  

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Centrul de Inovare din Regiunea Marche în calitate de coordonator și punct de 
conectare a tuturor inițiativelor regionale și proiectelor în domeniul îmbătrânirii 
active / AAD / vieții independente pentru mai multe inițiative private și publice 
pentru dezvoltarea economică a Regiunii către o specializare inteligentă a 
grupurilor de producție tradiționale, atunci când cercetarea, administrația publică și 
industria cooperează pentru a construi un eco-sistem multidimensional care 
sporește politicile de inovare, afaceri și ecologice. 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

Modelul de guvernare - implicarea părților interesate - metode de stimulare a 
inovării - strategii de strângere de fonduri - tehnici de transfer al cunoștințelor și 
tehnologiei - Internaționalizarea inovării 

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

Regiunea Marche, cu 1,5 milioane de locuitori, are cea mai mare speranță de viață 
în comparație cu alte regiuni ale UE. Calitatea vieții și incluziunea activă a populației 
în curs de îmbătrânire în viața socială și economică sunt ținte cheie ale politicii 
Guvernului Regional Marche, caracterizate printr-o atitudine de cooperare 
inteligentă între actorii din domeniul cercetării și al afacerilor la nivel regional, solid 
integrate de SVIM (Agenția sa de Dezvoltare Regională): Guvernul Regional 
acționează în calitate de coordonator și punct de conectare a tuturor inițiativelor 
regionale și proiectelor în domeniul îmbătrânirii active / AAD / vieții independente 
pentru mai multe inițiative private și publice pentru dezvoltarea economică a 
regiunii, spre o specializare inteligentă a grupurilor de producție tradiționale. 

Exemple notabile: 

la nivel european: 

 Coordonarea JADE - Abordări Îmbinate pentru integrarea și dezvoltarea 
politicilor de grup privind cunoștințele transnaționale legate de o viață 
independentă a vârstnicilor, în al Șaptelea Program-Cadru. Proiectul are drept 
scop consolidarea cooperării transnaționale a grupurolir prin promovarea vieții 
independente a persoanelor în vârstă, îmbunătățirea legăturilor dintre grupuri 
prin consolidarea capacității lor de a investi în tehnologii de cercetare și 
dezvoltare inovatoare și accesibile care să se adreseze problemelor emergente 
legate asociate cu nevoile de sănătate și asistență socială a persoanelor 
vârstnice. 

 Coordonarea INNOVAge - Îmbunătățirea eficacității politicilor regionale de 
dezvoltare în eco-inovare pentru case inteligente și viață independentă pentru 
a spori calitatea vieții persoanelor vârstnice, în cadrul INTERREG IV C. Proiectul 
urmărește creșterea eficienței politicilor regionale de dezvoltare în domeniul 
vieții eco-independente pentru persoanele în vârstă prin activități de 
conectare și îndrumare la nivel regional și interregional. 

 Coordonarea SEE-INNOVA - Guvernare transnațională inovatoare pentru 
coordonarea regională a actorilor cheie conduși de inovare, în legătură cu 
tehnologiile de informații ambientale pentru o viață independentă a 
Vârstnicilor - finanțat de Programul Sud-Est. Obiectivul principal este de a 
dezvolta o abordare inovatoare multidisciplinară a guvernării, la nivel 
transnațional pentru coordonarea regională a actorilor cheie conduși de 
inovare în domeniul vieții independente a Vârstnicilor, pornind de la nevoile 
reale ale utilizatorilor finali (abordare inovării sociale). 

 Coordonarea NET-AGE - Promovarea dezvoltării sociale regionale încurajând 
conectarea părților interesate relevante de voluntariatul public pentru a 
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stimula inovarea în furnizarea de servicii de sănătate și asistență socială 
pentru persoane în curs de îmbătrânire - finanțat prin Programul IPA, care 
vizează consolidarea capacităților de dezvoltare durabilă a regiunilor de la 
Marea Adriatică implicate prin dezvoltarea de noi modele de guvernare în 
rândul actorilor locali / regionali și asociației de voluntariat, în scopul de a 
furniza politici și servicii mai eficiente pentru persoanele în vârstă. 

la nivel național: 

 Coordonarea INRCA - Institutul Național de Sănătate și Știinșă privind 
Îmbătrânirea - în sensul că Ministerul Sănătății din Italia numit pentru a 
conduce "Rețeaua Italiană privind Îmbătrânirea Activă și Sănătoasă" are drept 
scop coordonarea expertizeiștiințifice medicale, sociale, economice și 
tehnologice în ceea ce privește orientarea în domeniul politicilor sociale de 
sănătate, protocoalelor de tratament privind îmbătrânirea activă și sănătoasă. 
În cadrul acestei Rețele, a fost realizat proiectul "Casa inteligentă pentru o 
Viață Activă și Independentă a Vârstnicilor" pentru realizarea unui prototip 
permanent  de casă inteligentă care respectă principiile de accesibilitate, 
incluziune, interoperabilitate și flexibilitate, pentru a sprijini și îmbunătăți 
independența și calitatea vieții persoanelor în vârstă prin implicarea tuturor 
sistemelor științifice și de producție pentru testarea comercializarea practică a 
tehnologiilor și dezvoltarea unui nou model de e-sănătate. 

 Sprijin pentru dezvoltarea "Tehnologiilor pentru Medii de Viață" la nivelul 
Grupului tehnologic național cu finanțare din partea Ministerului Educației și 
Cercetării. 

 Memorandum de Înțelegere în cadrul Ministerului Educației, Universității și 
Cercetării cu scopul de a activa acțiunile comune pentru a sprijini promovarea 
și consolidarea proiectelor de cercetare în anumite domenii, inclusiv tehnologii 
de automatizare a caselor pentru Asistența pentru Autonomie la Domiciliu  
(AAD) și tehnologii pentru "casa ecologică inteligentă". 

 Proiectul Up-Tech finanțat de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale care 
vizează îmbunătățirea calității vieții membrilor familiei care oferă asistență 
pentru boala pacientului și promovarea unei îngrijiri la domiciliu eficiente, prin 
continuitatea și integrarea căilor de îngrijire. Peste 450 de perechi pacient / 
îngrijitor familial sunt implicate. 

la nivel regional: 

 Accentul Parlamentului Regional IX 2010-2015 pe longevitatea activă, în timp 
ce Programul de Guvernare consideră "îmbătrânirea" drept oportunitate de 
dezvoltare pentru creșterea economică, inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în scopul de a face față cererii în ascensiune de protecție a 
persoanelor în vârstă. Programul acordă prioritate investițiilor inovatoare 
pentru dezvoltarea și aplicarea de noi tehnologii în domeniul automatizării 
caselor, prin implicarea grupurilor de întreprinderi, universități și centre de 
cercetare, cu scopul de a constitui un "centru tehnologic de automatizare a 
caselor", care sporește excelența domeniilor locale. 

 Aprobarea Proiectului Marche 2020, care este instrumentul de referință al 
Programului Regional, accentuând serviciile pentru a satisface nevoile de 
longevitate activă, cu referire în special la sănătate și asistență socială, 
locuințe sociale, automatizarea caselor. 

 Aprobarea și Implementarea Planului trienal Integrat de Muncă și Industrie și a 
Planului Regional Social și de Sănătate "Sustenabilitate, Adecvare, Dezvoltare 
și Inovare" 2012/2014 urmând strategia regională cu scopul de a dezvolta o 
specializare inteligentă pentru o viață independentă și durabilă a persoanelor 
în vârstă. 

 Promovarea consorțiului "Laboratorul de Acasă" pentru a stimula cercetarea 
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automatizării caselor din Italia, format din opt dintre sistemele de excelență 
științifică și în producție din zonă, cum ar fi Universitatea Politehnică din 
Marche, Ariston Thermo, Elica Group, Indesit Company, Loccioni, MR & D 
Institute, Spes, Teuco- Guzzini. Consorțiul își propune să elaboreze și să 
implementeze un mediu casnic complet deservit, îmbunătățind eficiența 
energetică, performanța și spațiul prin definirea unor noi standarde de 
comunicare și interoperabilitate între diferite produse pentru a crește 
automatizarea spațiilor de locuit. 

Locația Regiunea Marche, Italia 

Descrierea detaliată a practicii Informații de fundal (istorie și date de bază) 

Din 2007 Autoritatea Regiunii Marche a promovat proiectul de lansare a unui grup 
regional condus de cercetare axat pe tehnologia inteligentă a mediului înconjurător 
ca "evoluție naturală", cu potențial ridicat al cartierelor noastre tradiționale 
datorită potrivirii de succes dintre: "maturitatea" cartierelor tradiționale de 
producție din Marche; cererea tot mai mare de produse și servicii inteligente 
ambientale din sistemul de sănătate, industria hotelieră, locuințe sociale; 
specializarea tot mai mare a întreprinderilor noastre, în special pe cele trei 
platforme tehnologice de excelență: mecanică avansată, în special mecatronică, TIC 
și NMP: noi materiale și tehnologii de producție. 

Conținutul detaliat al practicii 

Accentul Strategiei Regiunii Marche pe aptitudini naturale pentru a satisface nevoia 
utilizatorilor finali (mai întâi vârstnicii) cu soluții tehnologice inteligente care pot fi 
ușor integrate în mediul caselor, fiind în același timp eco-sustenabilă, în scopul de a 
favoriza și conduce independent sănătatea și creșterea calității vieții. 

Cadrul financiar: 

Fondurile pentru finanțarea grupului au venit ca urmare a  aprobării proiectelor UE, 
care sunt prezentate în colaborare cu alți parteneri transnaționali. 

Evaluarea practicii Grupul din Regiunea Marche este caracterizat printr-o atitudine de cooperare 
inteligentă între actorii de cercetare și de afaceri regionali, coordonată solid de 
SVIM (Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii Marche): 

 Reprezentanții utilizatorilor finali (persoanele în vârstă și cu dizabilități), la nivel 
național, precum: 

 INRCA, institutul public principal italian de gerontologie și geriatrie s-a dedicat 
îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice. Institutul este prezent în 5 
regiuni diferite, cu 6 spitale, un centru pentru Alzheimer, un RSM-R, un 
domeniu științifico-tehnologic. Gerontologia socială este unul dintre cele mai 
importante domenii de cercetare, dezvoltat la nivel național și internațional; 

 Institutul de Reabilitare din Santo Stefano deține 12 clinici cu peste 1.800 de 
de paturi și 11 centre de ambulator și este cunoscut ca unul dintre cele mai 
importante lanțuri de facilități pentru recuperare din Italia. Experiența  
Institutului Santo Stefano se concentrează pe tratarea tuturor tipurilor de 
dizabilități: cunoașterea profundă cu privire la problemele persoanelor cu 
dizabilități și cu privire la nevoile lor de zi cu zi, și atunci când sunt spitalizate, 
și după întoarcerea acasă. Acesta poate contribui cu know-how-ul specific la 
definirea cerințelor și crearea de interfețe om-mașină pentru dispozitivele 
tehnice; 

 Polii de cercetare ai Universității care furnizează cunoaștere și inovare în 
sectoare precum (printre altele) Asistența pentru Autonomie la Viață, sisteme 
Auto Adaptabile, TIC, monitorizarea sănătății la domiciliu și asistență 
independentă la viață, ingineria Managementului, inginerie Automatizării, 
ingineria Biomedicală, Ingineria Electronicii, ingineria Telecomunicațiilor; 
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 Centre Regionale de Inovare și Transfer Tehnologic ce susțin companiile în C & 
D care prin realizarea proceselor de inovare, cercetare și certificare a calității 
în subiecte i-LIVE; 

 implicarea directă a aproximativ 400 de întreprinderi de excelență din 
Regiunea Marche (Indesit, SPES, Elica, A TLC, Teuco-Guzzini, și multe altele) și 
aproximativ 1000 sunt potențial capabile să se implice în continuare în RDC 
prin investiții ușoare în cercetare sau transferul tehnologiilor. Aproximativ 
5000 este numărul total de întreprinderi de aprovizionare în lanț care pot fi 
implicate în continuare. 

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

Scară calitativă de evaluare aplicată, ordonată în grad crescator al valorii: Irelevant - 
Insuficient - Satisfăcător - Bun - Foarte bun - Excelent 

 Feedback-ul privind politica ** FOARTE BUN: planificarea co-strategică 
eficientă cu mai multe Departamente ale Autorității Regiunii Marche; pro-
activitate în sectorul platformelor europene care fac lobby către instituțiile 
europene; 

 Spirala cvadruplă *** FOARTE BUN: o bună implicare a sectorului public, 
privat, de cercetare și chiar a reprezentanților utilizatorilor finali. 

 Creșterea calității serviciilor SATISFĂCĂTOR: calitatea prestării serviciilor este 
satisfăcătoare. 

 Economisirea de bani la sănătatea publică! SATISFĂCĂTOR: Autoritatea 
Regiunii Marche promovează mai multe inițiative de finanțare a unor acțiuni 
specifice și de lansare a unor cereri de propuneri pentru companiile locale și, 
astfel, proiectele de asistență din casele inteligente au un impact pozitiv 
asupra cheltuielilor publice pentru sănătate. 

 Menținerea persoanelor în vârstă independente la domiciliu pentru mai mult 
timp BUN:  au fost realizate proiecte concrete în ceea ce privește chestiunile 
legate de îmbătrânire, cum ar fi proiectele și acțiunile  e-sănătate. 

 Acceptarea de către persoanele în vârstă a tehnologiei și a politicii BUN: a se 
vedea mai sus 

 Reducerea energiei, contribuția la durabilitate BUN: energie mai sigură și mai 
ecologică și eco-durabilitatea sunt probleme importante de abordat. 

 Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumentele de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.)  SATISFĂCĂTOR 

Crearea scenariului  

Lecții învățate din această practică Inițiativa publică este fundamentală pentru a porni un grup, dar apoi trebuie să fie 
pus în aplicare un plan de afaceri de succes, durabil pentru a se dezvolta in timp, 
pentru a câștiga libertatea de acțiune față de politic, a aduna tot felul de părți 
interesate și a aduce proiecte inovatoare reale. AP locale și naționale sunt parteneri 
spre care grupul trebuie să acționeze în calitate de consultant pentru planificarea 
strategică și ca organism de lobby privind legiferarea pentru aspectele de interes. 

Informații de contact Site web: www.regione.marche.it  

E-mail: stefano.recchi@regione.marche.it 

Alte informații posibil interesante  

 

 

http://www.regione.marche.it/
mailto:stefano.recchi@regione.marche.it
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Torino Wireless și grupul Piemonte TIC 

Partener: Regiunea Marche 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Cazul de succes al Torino Wireless și al grupului Piemonte TIC: cum să exploatezi 
potențialul IMM-urilor locale, al instituțiilor de cercetare și administrației publice și 
cum să aduci bogăție și dezvoltare durabilă pentru un teritoriu, printr-un Grup R & 
ID eficient. 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

Modelul de guvernare – gruparea și implicarea părților interesate - metode de 
stimulare a inovării - strategii de strângere de fonduri - tehnici de transfer al 
cunoștințelor și tehnologiei - Internaționalizarea inovării - tehnici de construcție a 
proiectelor sistemice - strategii de comunicare interne și externe de grup - branding 
și marketing de grup 

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

Explicați pe scurt despre ce este vorba în BP (buna practică) aflată sub analiză și 
motivul pentru care această poate fi considerată o BP 

Grupul Piemonte TIC este în general considerat drept o excelență la nivel european 
în ceea ce privește ecosistemele organizate cu actori multipli, care stimulează 
inovarea și dezvoltarea economică pentru un anumit sector (TIC), într-un anumit 
teritoriu (regiunea Piemonte). Deoarece universități de vârf cu cercetare intensă, 
cum ar fi Politecnico din Torino sunt membri fondatori ai grupului, precum și mari 
companii private hi-tech (de exemplu, Telecom Italia) și centrele de cercetare, 
inovația tehnologică a fost de departe principalul aspect determinant al vieții 
grupului încă de la început. De fapt, prima misiune a Grupului TIC este de a crea 
proiecte inovatoare ambițioase în domeniul TIC, dezvoltate de IMM-uri, prin 
corelarea nevoilor, resurselor și competențelor din teritoriu și prin alocarea cu 
înțelepciune a finanțelor publice. Mai mult decât atât, organul de conducere al 
grupului, Fundația Torino Wireless, este ea însăși o organizație de nivel înalt, 
capabilă din 2003 să promoveze dezvoltarea tehnologiei și schimbul de cunoștințe în 
diverse sectoare bazate pe tehnologie, datorită unei rețele largi de parteneri 
internaționali și naționali și unui rol oficial de organism intermediar și supervizor 
tehnic în numeroase inițiative tehnologice naționale și regionale, cum ar fi proiecte 
de orașe inteligente și cererea de propuneri a MIUR. 

Acestea fiind spuse, Grupul Piemonte TIC merită cu prisosință să fie inclus în selecția 
de Bune Practici în Inovare pentru următoarele motive: 

 relevanța mare a sectorului TIC în ceea ce privește eco-inovarea, casele 
inteligente și viața independentă 

 performanța remarcabilă a grupului Piemonte TIC în finanțarea și punerea în 
aplicare a TIC în proiectele UE, naționale și regionale; 

 capacitatea dovedită de a conecta cererea și oferta de inovare în regiunea 
Piemonte, 

 instituirea unei cooperări stabile între IMM-uri, companii mai mari, instituții de 
cercetare și nevoile administrației publice; 

 activitățile reușite de corelare la nivel internațional pentru întreprinderile mici 
și mijlocii; 

 capacitatea de a promova dezvoltarea economică a teritoriului regional, în 
toate componentele sale diferite, dar cu un accent special pe IMM-uri; 

 capacitatea de a acționa drept punct focal regional de informare cu privire la 
tot felul de oportunități de finanțare și pentru schimbul de cunoștințe și  
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transfer de know-how și tehnologie; 

 succesul  TW  la vânzarea de servicii de inovare pe piață și atragerea unei mari 
cantități de fonduri publice; 

 influența directă și indirectă asupra  planificării strategice regionale în ceea ce 
privește inovare tehnologică. 

Locația Location Torino (sediul central), Novara (filiala locală) Italia 

Descrierea detaliată a practicii Fundația Torino Wireless (TW) s-a născut în 2003 ca organism de gestionare al 
Cartierului Piemonte TIC, un cartier tehnologic recunoscut de Ministerul Italian de 
Cercetare și al Universității. Misiunea sa este de a acționa în calitate de accelerator 
al afacerilor IMM-urilor care activează în sectorul TIC, care includ, de asemenea, 
electronică, informatica și TLC, precum și alte sectoare industriale care aplică TIC ca 
pârghie pentru Inovare. Ea a fost fondată de 19 parteneri naționali și locali, atât 
publici, cât și privați (Ministerul Cercetării, Regiunea Piemonte, Provincia Torino, 
Orașul Torino, universități, centre de cercetare, instituții de credit și companii mari). 
Operând într-un bazin industrial realizat din peste 13000 de companii TIC, dintre 
care 2000 implicate în procesele de inovație tehnologică, încă de la începuturile sale 
TW a asociat și a luat legătura cu 900 dintre ele. În prezent, peste 400 de IMM-uri 
din domeniul TIC  dezvoltă proiecte de C & I în colaborare cu centrele de cercetare, 
pe întreg teritoriul Piemonte. 150 de IMM-uri sunt implicate în proiecte sectoriale, 
în timp ce aproximativ 80 de noi membri se alăture rețelei TW în fiecare an. Rata de 
creștere a rețelei a crescut recent prin dezvoltarea de proiectelor Orașe Inteligente 
(TW este tabloul de distribuție al inițiativei Torino Inteligent Oraș), care includ, de 
asemenea companiile non-TIC. TW a câștigat o reputație solidă la nivel național 
drept catalizator, prin intermediul membrilor săi, al tehnologiilor de nivel superior, 
al expertizei și know-how-ului, și, astfel, a dezvoltat parteneriate stabile cu 
majoritatea  autorităților regionale italiene. În consecință, TW a participat în calitate 
de lider sau partener la aproximativ jumătate dintre toate propunerile de proiect 
prezentate în ultima cerere de grupuri tehnologice lansate de MIUR în 2012. 

Gama de servicii oferite de TW pentru membrii rețelei cuprinde: finanțarea 
cercetării și dezvoltării, sprijin pentru proiecte de inovare, atragerea fondurilor 
europene, crearea de rețele de afaceri, inițiative de acces țintă, facilitat la capitalul 
de investiții, gestionarea Grupului TIC, proiecte speciale. 

În ceea ce privește relația cu Autoritatea Regională, TW oferă regiunii Piemonte  
analiza tematică pentru a sprijini planificarea regională strategică și operativă, în 
timp ce ei nu sunt direct implicați în procesul de elaborare a politicilor. 

În cele din urmă, TW intră în proiectele naționale și europene de cercetare și 
dezvoltare în calitate de organizație intermediară reprezentând diferite tipuri de 
actori din regiune - AP, cercetare, afaceri private, reprezentanți ai utilizatorilor finali 
- și este astfel în măsură să transmită competențele și interesele care sunt necesare 
pentru proiect, de la caz la caz. 

Datorită cunoștințelor semnificative ale cartierului și datorită colaborării cu diferiți 
actori, atât publici cât și privați, Fundația Torino Wireless sprijină înființarea de 
rețele de întreprinderi cu o conotație de piață tematică, în scopul de a dezvolta noi 
soluții TIC pentru această piață specifică. În prezent trei piețe sunt vizate: 
construcția inteligentă, industria agroalimentară și turismul. Noile produse și servicii 
ar trebui să fie dezvoltate în scopul de a crea oportunități de afaceri și de a facilita 
disponibilitatea actorilor non TIC față de exploatarea noilor tehnologii. 

Grupul Piemonte TIC este unul dintre cele 12 grupuri tematice născute în 2009, în 
Piemonte datorită unei inițiative promovate de Guvernul Regional pentru a spori 
dezvoltarea economică a sectoarelor strategice locale bine înrădăcinate, de pe 
teritoriul regional. Misiunea sa este de a acționa ca facilitator, sponsor și promotor 
al proiectelor de cercetare și dezvoltare, precum și crearea și consolidarea rețelelor 
dintre administrațiile publice, instituțiile de cercetare și companiile private, pentru a 
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face acești jucători să coopereze pentru exploatarea sinergiilor și să împărtășească 
cunoștințele și expertiza lor pentru dezvoltarea de noi proiecte inovatoare. Grupul  
TIC a început în 2009, cu 78 de membri, care, după o creștere abruptă de-a lungul 
primilor 4 ani de activitate, au devenit 169 în 2012. Până în prezent, 132 de 
întreprinderi mici, 16 companii mijlocii, 9 companii mari (printre care, Oracle și 
Telecom Italia) și 11 instituții de cercetare (4 universități, 4 centre de cercetare și 3 
parcuri științifice) sunt asociate Grupului TIC. 

Principalele activități ale grupului sunt: 

 - Finanțarea proiectelor de inovare. Începând cu anul 2009, grupul TIC a 
finanțat 60 de proiecte de C & D care implică 216 parteneri și a generat o 
investiție totală de 25,2 mil. €; 

 Analiza sectoarelor economice cheie; 

 Îndrumare pentru dezvoltarea proiectelor de inovare: 
a) Asistență în proiectarea proiectelor; 
b) Evaluarea calității proiectelor; 
c) Evaluarea sumelor finanțare licitate în funcție de criterii de eligibilitate și de 

atribuire; 

 Servicii de sprijin pentru inovare (total 2,4 € investiții în domeniul TIC de la 35 
de companii asociate): gestionarea problemelor privind drepturile de 
proprietate intelectuală; inteligența tehnologică; dezvoltarea ideilor de 
proiect; conectarea în rețele la nivel internațional și căutarea de parteneri; 
mobilitatea personalului de specialitate; punerea în funcțiune a unor creșe 
inovatoare 

 Inter-grupare: 22 de proiecte de C & D realizate în comun cu majoritatea din 
celelalte 11 grupuri tehnologice Piemonte. 

 Internaționalizare, inclusiv conferințe internaționale; Reuniuni B2B; 
Conectarea  evenimentelor 

 Proiectele UE: Zile de informare privind oportunitățile de finanțare disponibile 
ale UE; Căutarea de Parteneri; Conectarea  cu alte grupuri din UE; Asistență în 
proiectarea și elaborare proiectelor; Evaluarea Propunerilor cu experți din 
APRE (Agenția Italiană de Cercetare) 

 Conectarea afacerilor; 

 Întâlniri corporative; 

 Training antreprenorial: Evenimente speciale și ateliere de lucru; Seminarii 
tehnologice; Tabăra barei sectoriale; Cursuri de elaborare proiect și raportare 
financiară 

Cadrul legal: 

Torino wireless este o fundație non-profit, în timp ce Grupul TIC este o asociație 
temporar non-pentru-profit (un contract reînnoibil pe o perioadă de 5 ani) compusă 
din diferite entități publice și private (organizații non-pentru-profit, universități, 
companii mari, centre de cercetare, IMM-uri, întreprinderi inovatoare), care 
funcționează toate în același sector 

Cadrul financiar: 

TW a fost creată în 2003 datorită unei subvenții inițiale de 26 mil. € și avea un 
buget de aproximativ 3,5 mil. € pe an. Veniturile lor provin în principal din 
contribuții publice și veniturile de piață, cu o sumă de bani reziduală din taxele de 
membru. Sursele de venit sunt: 60% din granturi naționale sau regionale publice, 
30% de pe piață (vânzarea de servicii de inovare) și restul de 10% din taxele de 
membru. Grupul TIC este finanțat de către Regiunea Piemonte, care a atribuit 
grupului format din 12 actori, un grant pe o perioadă de 5 ani (2009-2014) în  
valoare de 90 mil. € (10 mil. € pentru 2012) 
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Evaluarea practicii Principalele Realizări 

Din 2003 până în 2008, Fundația Torino Wireless a ajutat 390 de companii în 
activitățile lor tehnologice, manageriale și comerciale, pentru a crește și a reuși pe 
piață. Toate serviciile oferite de Fundație au fost activate împreună cu partenerii 
publici și privați, care nu doar reprezintă instituții de finanțare, ci sunt, de asemenea, 
implicate concret în promovarea și dezvoltarea grupului. 

Una dintre cele mai strălucite realizări se referă la capacitatea Fundației de a atrage 
și mobiliza resursele financiare: în total a fost în măsură să atragă 117 milioane de 
euro (32 de la organizații publice și 85 de la organizații private). 

Cele mai relevante rezultate obținute în perioada 2003-2008 pot fi sintetizate după 
cum urmează: 

 Accelerarea companiilor: 909 intervenții pentru 17,9 milioane € în servicii 
oferite; 

 Creșterea resurselor din fonduri naționale, regionale sau UE pentru a realiza 
proiecte de colaborare care implică IMM-uri și companii mari pentru o sumă 
totală de 33 de milioane € investite; 

 Managementul Proprietății Intelectuale: 61 de brevete depuse (35 licențiate), 
66 de companii asistate, interacțiunea cu 150 de cercetători; 

 Activități de legare în rețea la nivel internațional (de exemplu, Pactul pentru 
IMM-uri); 

 Proiecte de grupare între companiile TIC pentru crearea de produse (de 
exemplu, Grupul Infomobilitate); 

 Constituirea fondurilor de capital de risc, Piemontech și Innogest Capital, 
pentru o sumă totală de 85 de milioane € 

Factorii de succes: 

 Integrarea virtuoasă a tuturor actorilor-cheie pentru inovare, o mare 
capacitate de a aduna interesele și abilitățile locale și de a le transforma în 
valori adăugate în contexte de lucru mai ample, cum ar fi grupurile naționale 
sau proiectele UE; 

 înaltă competență în sectoarele implicate; proprietate la nivel regional a 
tematicilor, care sunt priorități pentru Comisia Europeană și se bucură de cele 
mai bune perspective economice (de exemplu, Orașe Inteligente și Comunități 
Inteligente inteligente, laboratoarele vii și Proiecte PCP); 

 procesul eficient de internaționalizare a grupului, mulțumită unei participări 
consecvente la o cooperare teritorială a UE și programe de finanțare directă (și 
anume, implicarea IMM-urilor Piemonte în inițiativele transfrontalierev pentru 
Laboratoarele Vii prin programul ALCOTRA) și pentru relațiile strategice 
consolidate cu grupurile similare din țările non-UE (Australia, Canada, 
Columbia, Statele Unite ale Americii). 

  feedback bun în politicile și programele regionale (în special evaluarea ex-
ante, sprijin în implementarea POR, sprijin în cererea de propuneri țintă pentru 
IMMM-uri, etc ..) 

Elementele slabe: slaba implicare a utilizatorului final în procesele de inovare 
deschise; 

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

Scară calitativă de evaluare aplicată, ordonată în grad crescator al valorii: Irelevant - 
Insuficient - Satisfăcător - Bun - Foarte bun - Excelent 

a. Transferabilitate: FOARTE BUN (modelul de grup este ușor de transferat în cazul în 
care există disponibilitate de cooperare în teritoriu) 

b. Feedback-ul privind politica: BUN feedback-ul în faza de programare și evaluare 
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ex-ante; 

c. Spirala cvadruplă: INSUFICIENT (acestea încă lucrează pe baza unui model de 
spirală triplă); implicarea reprezentanților utilizatorilor finali este una dintre 
principalele provocări pentru următorii ani 

d. Creșterea calității serviciilor și economisirea de bani la sănătatea publică! BUN (și 
anume, a se vedea proiectul pe e-sănătate, eGov, rețele inteligente, etc ...) 

e. Menținerea persoanelor în vârstă independente la domiciliu pentru mai mult 
timp: BUN: (unele proiecte sunt axate pe clădiri eficiente energetic, solutii mobile, 
soluții interne pentru sistemele integrate; a se vedea 

f. Acceptarea de către persoanele în vârstă a tehnologiei și a politicii FOARTE BUN (a 
se vedea proiectul ADAMO, rezultatul este bine acceptat de către vârstnici și este 
vândut pe piață) 

g. Reducerea energiei, contribuția la durabilitate: FOARTE BUN (TW este axat pe 
clădiri cu eficiență energetică, fabricare ecologică și inteligentă, sistem încorporat) 

h. Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumentele de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) EXCELENT 

Crearea scenariului  

Lecții învățate din această practică  caracterul profitabil al grupului: nivel înalt de coordonare și participativ al 
actorilor-cheie pentru inovare; 

 impact mare al proiectelor la nivel regional asupra IMMM-urilor și inovării 

 activitățile de inter-grupare sunt o valoare adăugată, precum și activitatea la 
nivel UE și interregional 

Informații de contact Manager de Grup: 

Gianmarco Piola (gianmarco.piola@torinowireless.it) 

Alte informații posibil interesante  Site web: www.torinowireless.it  

 Alte surse de informare: Broșura TW, Anuarul Grupului Piemonte TIC, PPT-
uri(toate descărcabile de pe site-urile de mai sus) 

Proiectul ADAMO: constă într-un ceas (al cărui design a fost gândit sa nu fie nu în 
niciun fel un factor care poate duce la o stare de dificultate a purtătorului) și o stație 
de bază care este instalată în mediul de viață al persoanei și care pot stabili o 
conexiune la un centru de servicii (un centru de sănătate în comunitate). Sistemul 
este capabil de a citi parametrii fiziologici primari ai oamenilor, precum și de a 
colecta informații despre mediul înconjurător, în vederea identificării automate a 
anomaliilor și expedierii de cereri pentru ajutor către centrul de operațiuni).  
Ambele dispozitive (ceasul și stația de bază) dispun de un buton de apel, cu care 
utilizatorul poate contacta un centru de operațiuni în mod direct și poate solicita 
asistență. Operatorii și lucrătorii sociali și în domeniul sănătății primesc informațiile 
trimise de către sistem, sau apelurile efectuate direct de către persoana în 
dificultate și determină răspunsul corect. Arhitectura aleasă pentru implementarea 
sistemului ADAMO permite dezvoltarea de diferite tipuri de provizii, în funcție de 
nevoile utilizatorilor finali. Mai multe informații sunt disponibile pe 
http://www.adamo-healthcare.com/index.htm  

 

 

http://www.torinowireless.it/
http://www.adamo-healthcare.com/index.htm
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Ageing well in the community and at home  

Partner: ADIBI – GEron  

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii A îmbătrâni frumos în comunitate și acasă 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

 Dezvoltarea competențelor digitale ale lucrătorilor din domeniul asistenței pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții persoanelor în vârstă 

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

Proiectul identifică și consolidează competențele TIC ale lucrătorilor din domeniul 
asistenței care susțin persoanele în etate la domiciliu - anticipând un nou și esențial 
rol pentru lucrătorii care oferă îngrijire. 

Locația - Țara  

România 

- regiunea sau județul sau zona metropolitană sau municipiul 

Timisoara 

Descrierea detaliată a practicii În sistemele de asistență socială de astăzi din majoritatea țărilor europene, este 
posibil să se primească îngrijirea necesară la domiciliu, mai ales în cazul în care o 
persoană suferă de afecțiuni cronice multiple. Europa se luptă cu o societate care 
îmbătrânește și cu criza financiară care se ține strâns de economia europeană, 
devine din ce în ce mai necesar să se acorde o atenție sporită sistemelor de asistență 
socială existente. Pentru mulți cetățeni în vârstă tranziția către o viață în care au 
nevoie de îngrijire este însoțită de lipsa de îngrijitorii calificați, lipsa de servicii de 
bază, cum ar fi transportul, lipsa accesului la locuințe adecvate și singurătate. 
Cercetările recente au arătat că un număr tot mai mare de persoane în vârstă poate 
fi încurajat să folosească serviciile online, precum și că tehnologiile moderne TIC și 
AAD (Asistența pentru Autonomie la Domiciliu) le pot schimba radical viața. 
Mediatorul cheie între tehnologie și viața de zi cu zi a persoanelor în vârstă sunt 
îngrijitorii la domiciliu. 

EOS România (www.eos.ro) face parte din consortiul Carer +, contribuind la proiect 
cu mai multe pachete de lucru, dar mai ales la metodologie și în activitățile de 
formare în ghidaj. Un total de 50 de îngrijitori, mai ales din partea de vest a țării, vor 
fi implicați în activitățile de formare națională și ghidaj și beneficiarii acestora, 
persoanele în vârstă de peste 65 de ani. 

Proiectul se va derula cu sprijinul organizațiilor partenere din Regiunea 3 Vest: 
Serviciul Maltez de Ajutor din Timisoara (http://www.maltez.ro), Federația Caritas 
(http://www.federatia-caritas.ro/) și Asociația Blythswood Filiala de Caritate Banat 
(http://www.blythswood.ro/ro). Cele trei organizații oferă îngrijire la domiciliu 
profesională pentru persoanele în vârstă și sprijină partenerii naționali pe parcursul 
implementării acestui proiect, intrând în contact cu îngrijitorii la domiciliu și, prin 
urmare, persoanele în vârstă beneficiază de servicii oferite de actorii locali și 
regionali. 

Proiectul European Carer + a fost lansat pentru a sprijini  îngrijitorii la domiciliu în 
utilizarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). 

Obiectivele operaționale ale proiectului sunt: 

 Să elaboreze o listă de cunoștințe în domeniul TIC și de competențe bazate 
pe îndemânare pentru îngrijitori și lucrătorii de asistență la domiciliu, 
propusă de un grup de lucru ad-hoc cu reprezentare dintr-o gamă largă de 
părți interesate din domeniul alfabetizării digitale, incluziunii sociale, 
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asistenței sociale, asistență pentru autonomie la viață (AAD) și eSănătate. 

 Să dezvolte mediul de învățare, căi de învățare și resursele asociate, astfel 
încât dezvoltarea competențelor de bază non-formale dure și fine să se 
integreze cu realizarea de competențe acreditate în mod oficial, în contextul 
cadrului competențelor digitale definite în contextul celor două componente 
esențiale "angajare" și "asistență socială cu TIC". 

 Să ghideze și să testeze în condiții reale în 5 țări europene (FR, IT, RO, LV, SE), 
10 situri de ghidaj și 500 de utilizatori pilot în rândul lucrătorilor din domeniul 
asistenței pentru vârstnici, îngrijitorilor și persoanelor în vârstă de 65 de ani 
+, inclusiv: 

 Dezvoltarea de noi competențe ale îngrijitorilor și lucrătorilor din domeniul 
asistenței cu scopul de a spori eficiența îngrijirii pe un fundal de permitere a 
tehnologiilor disponibile pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă: noul rol al  
îngrijitorului în societatea digitală. 

 Învățarea reciprocă și sprijinul în rândul îngrijitorilor și lucrătorilor din 
domeniul asistenței prin intermediul tehnologiilor mobilepe baza 
recunoașterii publice a abilităților fine și dure (micro-certificate de 
competențe "insigne") achiziționate sau dezvoltate în timpul ghidajelor sau în 
experiențe profesionale și de educație anterioare. 

 Modelele învățării intergeneraționale între îngrijitorii neoficiali, lucrătorii din 
domeniul asistenței și destinatarii îngrijirii datorită tehnologiilor mobile și 
obiectelor de rețea inteligentă pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă, și 
studiul la locul de muncă. 

 Alte organizații, din afara consorțiului și eventual din alte țări vor fi invitate să 
se alăture acțiunii de ghidaj printr-un apel pentru ghidaj. 

Programul de ghidaj va fi pe o perioadă de 10 luni pentru lucrătorii din domeniul 
asistenței și îngrijitori și  pe o perioadă de 6 luni pentru beneficiarii îngrijirii, și 
familiile lor. 200 de lucrătorii din domeniul asistenței vor fi implicați în Programul de 
dezvoltare profesionala continuă și 50 de îngrijitorii neoficiali vor fi implicați într-un 
program de învățare pentru adulți. 

Profesionalizarea de lucrătorilor din domeniul asistenței la domiciliu și a îngrijitorilor 
nu poate fi obținută fără implicarea actorilor locali, regionali și naționali care 
lucrează în acest sector. Din acest motiv, Carer +, de asemenea, încearcă să 
sensibilizeze și să promoveze construirea consensuală, și să pună baza pentru 
armonizarea standardelor privind competențele digitale și certificarea acestora în 
întreaga UE. 

În urma lecțiilor învățate în timpul fazei de ghidaj, va fi elaborat un set complet de 
orientări pentru a asigura transferabilitatea pentru toate zonele din domeniu. Știrile 
și actualizările privind evenimentele și activitățile din cadrul proiectului vor fi 
comunicate în mod continuu pe web, pe platforme de socializare online și la 
evenimente. 

Evaluarea practicii - rezultate posibile demonstrate, de ex. prin indicatori precum: Numărul de 
inițiative public-private, nr. de consorții între organismele de cercetare 
public-private, nr. companiilor oficiale implicate, nr. de organisme 
intermediare implicate oficial, nr. reprezentanților utilizatorilor finali, nr. 
total al angajaților din grup, nr. de proiecte internaționale, nr. de premii 
pentru etichete de calitate, dacă este cazul), factorii de succes  

-    elementele slabe 

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitatea  

- Feedback privind politica ** 
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- Spirala cvadruplă *** 

- Calitatea superioară a serviciilor și economisirea banilor pentru sănătatea 
publică!  

- Menținerea persoanelor în vârstă independente la domiciliu pentru mai 
mult timp 

- Acceptarea, de către persoanele în vârstă, a tehnologiei și a politicii 

- Minimizarea energiei, contribuirea la dezvoltarea durabilă 

 - Gradul de Inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumentele de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Crearea scenariului Scrieți povestea voastră și ceva ce nu este cuprins în criterii!! 

Scrieți anecdotele voastre 

Lecții învățate din această practică  

Informații de contact Site web: www.eos.ro 

E-mail:     office@eos.ro;  cornelia.popescu@eos.ro 

Alte informații posibil interesante - site web 

  -   diverse documente (rapoarte, prezentări, etc.) 

 

http://www.eos.ro/
mailto:office@eos.ro
mailto:cornelia.popescu@eos.ro
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Virgilius - un Ghid pentru Bunăstarea Vârstnicilor 

Partener: ADIBI 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Virgilius - un Ghid pentru Bunăstarea Vârstnicilor 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

Interesul social pentru bătrâni pentru a-și extinde spațiul de mobilitate  și libertate 
de acțiune cu siguranța de a beneficia de sprijin corespunzător 

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

Serviciile oferite de Virgilius se vor baza pe tehnologiile TIC și, în special, cu privire la 
serviciul de localizare și navigație în aer liber bazat pe tehnologia GNSS și navigarea 
la interior și îndrumarea folosind o rețea din senzori instalată în interiorul unei clădiri 
și încorporată în terminalul utilizatorului. 

Locația - Țara  

România 

- regiunea sau județul sau zona metropolitană sau municipiul 

București 

Descrierea detaliată a practicii Proiectul Virgilius, finanțat prin Programul comun AAD, este un proiect de cercetare 
și dezvoltare care a început în iunie 2012, sub conducerea  Telespazio SpA (Italia), în 
consorțiu cu: Rartel SA (România), Arx iT SA Consulting (Elveția), Muzeul Național 
Filatelic (România) și Universitatea din Geneva (Elveția). 

Obiectivul este de a oferi servicii de asistență pentru persoanele în vârstă pentru a 
spori calitatea vieții în ceea ce privește autonomia și siguranța în timpul activităților 
în aer liber și la interior legate de sănătatea personală, de agrement, iar Serviciile 
oferite de Virgilius se vor baza pe tehnologii TIC și, în special, pe localizarea în aer 
liber și servicii de navigație bazate pe tehnologia GNSS și navigare la interior și 
îndrumare folosind o rețea  senzori instalați în interiorul unei clădiri și încorporați în 
terminalul de călătorie al utilizatorului. 

Sistemul / serviciul propus va sprijini bunăstarea bătrânilor prin sprijinirea a două 
componente de bază ale bunăstării: Sănătate și Stil de Viață. Serviciile existente în 
prezent pentru bătrânii aflați în întreținere se concentrează în principal pe 
detectarea prezenței persoanei la domiciliu, pe baza soluțiilor și dispozitivelor 
conectate prin intermediul telefonului fix de acasă. Obiectivul principal al proiectului 
este de a extinde aceste servicii pentru medii mai nefavorabile, inclusiv atunci când 
persoana a părăsit domiciliul său. Interesul este dublu:  

 Interes social pentru bătrâni pentru a le extinde spațiul de mobilitate și 
libertate de acțiune cu siguranța menținută, pentru un sprijin adecvat  

 Asistență și păstrarea Bunăstării persoanei (prin Sănătate și Calitatea Vieții) 
garantând un nivel ridicat de autonomie, precum și îmbunătățirea 
sentimentului individual de încredere, autonomie, competență, securitate și 
siguranță al persoanei. 

Proiectul își propune să de bătrânilor puterea să continue să trăiască în mod activ și 
independent.  

Cu sprijinul utilizatorilor finali, va fi posibil să implementeze soluția în diferite țări 
europene: Italia, Elveția și România. 

Obiective: 

Scopul Virgilius este de a oferi un serviciu de navigație transnațional, continuu, la 
interior și exterior pentru vârstnici, integrat cu un set de servicii cu valoare adăugată 
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centrate pe persoană, cu scopul de a-i sprijini bunăstarea în timp ce se 
deplasează.Sistemul / serviciul se va aplica pentru diferite situații de viață și va fi, de 
asemenea, adaptabil la diferitele nevoi și cerințe ale utilizatorilor, în funcție de 
capacități, atitudine, țara de origine, și de destinație și educație.  

Evaluarea practicii - rezultate posibil demonstrate, de ex. prin indicatori precum: Numărul de 
inițiative public-private, nr. de consorții între organismele de cercetare 
public-private, nr. companiilor oficiale implicate, nr. de organisme 
intermediare implicate oficial, nr. reprezentanților utilizatorilor finali, nr. 
total al angajaților din grup, nr. de proiecte internaționale, nr. de premii 
pentru etichete de calitate, dacă este cazul) 

- factorii de succes 

-    elementele slabe 

Rezultate așteptate și impact: 

Obiectivul proiectului este de a oferi un sistem simplu, accesibil, ușor de utilizat și 
intuitiv cu o interfață personalizată adaptabilă la modificarea "Abilităților" și 
cerințelor utilizatorilor finali. Creșterea mobilității bătrânilor, garantând un nivel 
ridicat de autonomie și consolidarea sentimentului de încredere, autonomie, 
competență, securitate și siguranță al persoanei individuale.  

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

Proiectul Virgilius va pune în aplicare un sistem care va furniza servicii ce vor fi 
testate în următoarele scenarii:  

Orientarea în spital: Având în vedere dificultatea de orientare întâmpinată de către 
persoanele vârstnice în special în Spitalul mare, Spitalul Perugia a arătat interes 
pentru un sistem capabil să furnizeze bătrânilor sprijinul necesar pentru deplasarea 
în cadrul spitalului. 

În acest scop, dezvoltarea unei aplicații de navigare și îndrumare într-un mediu 
complex la interior a fost luată în considerare. 

Prin intermediul unui dispozitiv ușor care să fie acordat la intrarea Spitalului și pe 
care personalul dedicat să încarce "pre-călătoria" persoanei, persoana în vârstă va fi 
capabilă să se deplaseze prin Spital. 

Suport de călătorie - Ghid pietonal: Acest scenariu a fost luată în considerare pentru 
a răspunde necesității persoanei de a avea un "ghid-dispozitiv" simplu și 
internațional în timpul deplasării în întreaga lume. În acest scop, aplicația de 
navigare și îndrumare într-un mediu complex la interior, dezvoltată pentru scenariul 
anterior, va fi actualizată cu navigarea în aer liber, funcțională pentru a oferi 
utilizatorilor un dispozitiv capabil să susțină deplasările lor, în ambele cazuri și în 
orice loc de lume, asigurând continuitatea și accesibilitatea serviciilor. În acest caz, 
sistemul va fi în măsură să ofere gestionarea și filtrarea corespunzătoare a 
informațiilor, oferind indicații și trimiterea de informații privind locația și / sau 
alarmare pentru familia bătrânului. 

În special, serviciile și produsele dezvoltate vor fi folosite de către vârstnicii care 
călătoresc fără familie sau îngrijitor, pentru ca aceștia să beneficieze de un ghid 
virtual în interiorul Muzeului Român (casa de bilete, ieșiri, toaleta, un ghid în muzeu), 
și, dacă este cazul, să trimită alarme familiei. De asemenea, familia poate verifica, pe 
o platformă virtuală, locația persoanei în vârstă. 

Crearea scenariului Scrieți povestea voastră și ceva ce nu este cuprins în criterii!! 

Scrieți anecdotele voastre 

Lecții învățate din această practică Promovarea dezvoltării de produse, servicii și sisteme inovatoare bazate pe TIC 
pentru a îmbătrâni frumos acasă, în comunitate și la locul de muncă, sporind astfel 
calitatea vieții, autonomia, participarea la viața socială, competențele și capacitatea 
de inserție profesională a persoanelor în vârstă, precum și reducerea costurilor de 
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sănătate și asistență socială. 

Informații de contact Site web: www.rartel.ro; www.muzeulfilatelic.ro 

E-mail:      rartel@rartel.ro; info@muzeulfilatelic.ro  

Alte informații posibil interesante - site web 

  -   diverse documente (rapoarte, prezentări, etc.) 

http://www.rartel.ro/
http://www.muzeulfilatelic.ro/
mailto:rartel@rartel.ro
mailto:info@muzeulfilatelic.ro
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Compania Municipală "Patronajul social" 

Partener: Municipiul Sofia 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Compania Municipală "Patronajul social" 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

Compania oferă servicii sociale pentru persoanele aflate la domiciliu, care se află în 
una dintre următoarele stări: 

1. Nu sunt în stare, fie ele însele, fie cu ajutorul persoanei iubite care le sprijină, să își 
organizeze și satisfacă nevoile de bază. 

2. Se află la vârsta pensionării. 

3. Au o capacitate de muncă redusă permanent la 50 la sută sau peste 50 la sută. 

4. Sunt copii, adolescenți și adulți tineri de până la 18 ani, cu retard mintal, 
dizabilități fizice și / sau senzoriale și cu capacități de adaptare reduse pentru 
adaptarea socială. 

5. Nu au rude, care să poată avea grijă de ele. 

6. Sunt persoane și familii dezavantajate social, care  și-au pierdut adăpostul sau au 
fost cazate într-un centru de cazare temporară pentru persoanele fără adăpost 
pentru o perioadă de până la trei luni. 

7. Sunt persoane cu dizabilități grave sau ireversibile ale unui organ vital și ale unor 
sisteme importante sau aflate în perioada de certificare de către Comisia Medicală 
Teritorială de Experți. 

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

Compania municipală "Patronajul Social" oferă servicii sociale la domiciliu. Modul de 
prestare de servicii sociale va oferi posibilitatea dezvoltării serviciilor sociale 
inovatoare, formelor de îngrijire și sprijin în activitățile de zi cu zi, pentru a permite 
participarea deplină la viața publică a grupului țintă, pe baza unei protecții reale, 
accesului și oportunităților egale, pentru a crea limitele și condițiile de integrare 
socială a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități. 

Locația - Bulgaria  

- Municipiul Sofia– toate cele 24 de cartiere ale capitalei 

Descrierea detaliată a practicii - Compania municipală "Patronajul social" a fost înființată în 17 februarie 2003 prin 
Hotărârea Nr. 7 consemnată în Procesul-verbal Nr. 48 a Consiliul Municipal din Sofia 
și autorizată din punct de vedere bugetar. 

- Obiectivele practicii sunt acelea de a furniza servicii sociale de calitate pentru 
utilizatorii în mediul obișnuit, de acasă. 

- Domeniul de aplicare a activităților pentru Compania Municipală "Patronatul 
social" include furnizarea de servicii sociale în comunitate: prepararea produselor 
alimentare și livrarea la domiciliu prin transport specializat; servicii la domiciliu; 
asistență pentru obținerea de servicii medicale generale și de specialitate; precum și 
activități de asistență socială, oferind sprijin pentru reintegrare socială a persoanelor 
în vârstă, a copiilor, tinerilor și adulților singuratici în statutul social inegal. 

- Activitățile companiei sunt efectuate de 9 departamente de "Patronaj social" care 
acoperă toate zonele din orașul Sofia.  

-Departamentele au activitate specifică - înscrierea potențialelor cereri ale 
utilizatorilor, acceptarea celor care ar dori să folosească serviciile companiei, 
primirea cererilor cetățenilor privind diferite probleme legate de furnizarea 
serviciilor sociale, oferind anchete sociale la locul de reședință, în ceea ce îi privește 
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pe solicitanți. 

- Serviciul de preparare a alimentelor pentru utilizatorii companiei se desfășoară în 5 
bucătării ale companiei care au echipamentul și inventarul necesar: 

- Cinci instructori în nutriție controlează procesul alimentar pentru prepararea a 4 
diete speciale. 

- Șoferilor le este încredințată sarcina de a livra produsele alimentare persoanelor 
fizice aflate la domiciliu. 

- Angajații societății municipale vor fi trimiși în ajutor pentru hrănirea persoanelor 
țintuite la pat și cu dizabilități, care sunt servite. Feedback-ul utilizatorilor primit cu 
privire la asistența acordată este pozitiv. 

- În funcție de nevoile utilizatorilor, serviciile sociale pentru îngrijirea sănătății 
furnizate de asistentele medicale constă în: îngrijire igienică pentru serviciul la 
marginea patului, îngrijire anti-înșelătorii, administrarea de injecții, schimbarea 
pansamentelor, psihologi care desfășoară intervenția. Reabilitatorii implementează 
activitățile de reabilitare medicală a persoanelor, care sunt utilizatori ai serviciilor 
sociale oferite prin companie. Ca prim ajutor, echipamentul și reabilitarea unei 
persoane nevoiașe prin intermediul asistentelor medicale și terapeuților, au loc după 
o emiterea unei îndrumări realizate de medicul de familie al acestei persoane. 

- Utilizatorii serviciilor sociale sunt îngrijiți de asistenți sociali cu înaltă calificare. 
Activitățile lucrătorilor sociali au ca scop îmbunătățirea calității activității sociale 
pentru persoanele care primesc serviciile și, de asemenea, pentru furnizarea de noi 
servicii sociale. Acestea sunt activate prin următoarele mijloace: plan individual 
pregătit în prealabil, pe baza unei evaluări a nevoilor, capacitatea și preferințele 
personale ale utilizatorilor serviciului, în special cu privire la domiciliul acestora.  

- Activitatea socială este implementată prin vizite ale asistenților sociali și are loc în 
cadrul casele oamenilor care primesc serviciile. Acest lucru este permis datorită unui 
acord preliminar al utilizatorilor adulți cu privire la timpul vizitelor asistentului social 
și în conformitate la dorința utilizatorului și trebuie să desfășoare activități de 
asistență în viața lor de zi cu zi și să îmbunătățească sănătatea acestora. În plus, 
asistenții sociali sprijină medicul de familie în cadrul vizitelor acestuia la domiciliul 
utilizatorului, sau realizează consultări la specialiști în probleme de sănătate, 
consultații juridice și etc. Dacă este necesar, asistentul social va ajuta persoanele în 
vârstă și la cumpărături. Asistentul social va contribui la rezolvarea problemelor 
administrative, de exemplu: completarea contractului pentru a primi ajutoarele 
acordate de Direcțiile de Asistență Socială, pregătirea documentelor de asistență 
pentru plasarea în cadrul instituțiilor specializate, etc. 

- Serviciile furnizate de Compania Municipală "Patronajul social" sunt definite de 
Legea privind asistența socială. Aceasta companie este finanțată de Municipiului 
Sofia. 

Evaluarea practicii - Serviciile sociale oferite de Compania Municipală "Patronajul social" au scopul de a 
îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor municipiului Sofia. În momentul de față, 
organizația instituită oferă o multitudine de servicii sociale pentru a satisface nevoile 
utilizatorilor. 

-  Serviciile sociale au loc în cadrul mediului de acasă obișnuit al utilizatorilor, într-un 
mod respectuos față de intimitatea acestora și în conformitate cu stilul lor de viata. 
Serviciile sunt furnizate cu scopul de a încuraja implicarea utilizatorilor în procesul de 
decizie și de a nu îi pune în situația de a deveni dependenți de servicii. 

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

- Serviciile oferite de companie sunt furnizate într-uo manieră ce respectă 
demnitatea utilizatorilor, în funcție de dreptul acestora la zona cu caracter personal, 
precum și de stilul lor de viață personal. Autonomia este încurajată și aceștia sunt 
implicați în procesul de luare a deciziilor referitoare la propriul lor stil de viață. 
Serviciile sprijină menținerea și dezvoltarea punctelor forte, precum și a valorilor 
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fiecărui utilizator. Confidențialitatea datelor cu caracter personal este garantată în 
conformitate cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal și a 
principiilor etice de afaceri în această activitate a serviciilor. 

- Utilizatorii au informații complete și cuprinzătoare privind serviciile sociale 
furnizate de către Compania Municipală "Patronajul Social". Pe baza evaluării 
nevoilor din planul inițial pentru prestarea serviciilor, obiectivul este de a obține 
satisfacerea completă a nevoilor individuale ale fiecărui client. Contractul pentru 
furnizarea  serviciilor sociale, între furnizor și utilizatorul serviciilor sociale este 
reglementat de drepturile și obligațiile fiecărei părți. Utilizatorii ar trebui să se simtă 
în siguranță la domiciliu în timpul în care folosesc serviciile oferite de Compania 
Municipală "Patronajul social". 

- Drepturile și interesele utilizatorilor sunt protejate de documentarea precisă și 
periodic actualizată. 

- Furnizarea de servicii sociale este reglementată de mecanismul clar de 
monitorizare și control, cu respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale 
persoanelor în vârstă, aplicând nediscriminarea privind dizabilitatea și vârsta.     

Crearea scenariului  

Lecții învățate din această practică  

Informații de contact Orașul Sofia, 1618 

Blvd. “Tzar Boris III” Nr. 207 

Compania Municipală "Patronajul social" 

E-mail: social_patronaj@mail.bg  

Alte informații posibil interesante www.socialenpatronaj.com  

 

mailto:social_patronaj@mail.bg
http://www.socialenpatronaj.com/
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Rețeaua Telecare de Sprijin al Persoanelor Vârstnice 

Partener: Municipiul Sofia  

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Rețeaua Telecare de Sprijin al Persoanelor Vârstnice 

Tema / problema exactă abordată 
de practică 

Practica se adresează nevoilor persoanelor cu dizabilități și ONG-urilor ca organizații 
în sprijinul acestora, și anume: 

- Necesitatea de sprijin în timp util pentru persoanele în vârstă pentru a face față 
riscului; 

- Necesitatea de conectare  a ONG-urilor pentru participarea activă la politicile 
sociale și pentru inițierea de noi servicii.  

Practica stimulează ONG-urile bulgare să comunice și să relaționeze pentru inițierea 
serviciului Telecare în Bulgaria și pentru a oferi sprijin persoanelor cu disabilități din 
municipiul Sofia, prin Telecare. 

Telecare este un serviciu la distanță cu echipament tehnic în casa utilizatorului care 
detectează și semnalează riscul unui Centru de Monitorizare prin care este transmis  
unui profesionist sau unei rude.  

Prezentarea generală a 
conținutului practicii 

BP se bazează pe prioritățile naționale și locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe 
termen lung și inovatoare pentru o viață independentă a persoanelor în vârstă din 
Bulgaria. Este vorba despre proiectarea și punerea în aplicare a întregului proces de 
testare a unui serviciu Telecare inovator. Procedeul constă în: 

1. Studiul  experienței UE în furnizarea  Telecare 

2. Pregătirea metodologică și organizațională pentru pornirea Telecare 

3. Furnizarea  serviciului Telecare în municipiul Sofia prin crearea de rețele 

4. Instruirea ONG-urilor - furnizori de servicii sociale  

5. Interacțiunea ONG-urilor cu administrația de stat și municipală  

6. Promovarea Telecare și a bunelor practici. 

Indicatorii BP: 

- Practica arată procesul și metodologia de testare și asigurarea unei inovări 
pentru serviciul social Telecare din Bulgaria; 

- Practica va fi promovată în diverse localități din țară, iar rezultatele vor fi 
evaluate și comparate în scopul de a lua o decizie privind inițierea Telecare 
și furnizarea către persoanele în vârstă din întreaga țară; 

-  Împărtășirea experienței privind nevoile, metodele și aplicabilitatea  
Telecare va sprijini capacitatea furnizorilor de servicii sociale și 
administrația locală în procesul de îngrijire a persoanelor în vârstă. 

Locația - Țara : Bulgaria 

- regiunea sau județul sau zona metropolitană sau municipiul: Municipiul Sofia 

Descrierea detaliată a practicii - Informații de fundal (istorie și date de bază), organisme implicate / 
implementare  

Îmbătrânirea populației în țările europene, inclusiv Bulgaria ridică întrebări privind 
politica socială și instrumentele  sale pentru sprijinirea persoanelor în vârstă și cu 
dizabilități. La inițiativele organizațiilor de utilizatori și instituțiilor implicate în anii 
'90 din secolul XX, a început furnizarea de servicii la distanță (Telecare), în  casele  
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persoanelor aflate în dificultate.  Potrivit unui studiu internațional a nevoilor de 
servicii la distanță (Telecare), Bulgaria este una dintre puținele țări din UE fără 
infrastructură pentru a asigura astfel de servicii (http://www.ict-ageing.eu/). Între 
timp nevoile Telecare sunt în mod obiectiv mai mari din cauza profilului demografic 
al populației (17,3% aveau vârsta de 65 de ani) și a procentului ridicat de persoane 
cu disabilități (11%). Aceste procente vor crește cu aproximativ 3% în 2020. 

În acest context, nu sunt servicii sociale suficiente și flexibile pentru persoanele în 
vârstă care să vizeze o viață independentă la domiciliu. 

Există mai multe servicii sociale la domiciliu, cum ar fi Patronajul Social, Asistentul 
Social sau Asistentul Personal, care oferă sprijin în fiecare oră unui număr limitat de 
persoane (aproximativ 2600 de utilizatori în total susținuți de diverse servicii din 
Municipiul Sofia în comparație cu numărul de aproximativ 48 000 de persoane în 
vârstă și persoane cu handicap). 

- Obiectivele practicii  

 Consolidarea capacităților ONG-urilor în furnizarea de servicii Telecare 
inovatoare prin rețele coordonate  dintre ONG-uri, administrația 
municipală și instituțiile de stat 

 Îmbunătățirea mediului de viață al persoanelor în vârstă - utilizatorii 
Telecare în municipiul Sofia 

 Crearea unui mediu profesional pentru participarea ONG-urilor la reforma 
politicii sociale și practica pentru persoanele în vârstă  

 Promovarea rolului ONG-urilor în "Dezvoltarea de jos în sus", ca inițiator al 
schimbărilor legislative și în calitate de furnizori de servicii sociale de 
calitate pentru persoanele în vârstă. 

- procesul și conținutul detaliat al practicii 

Practica a început în luna iulie 2013, cu activitățile de cercetare și metodologice. 
Activitatea de cercetare a inclus un studiu al experienței UE în furnizarea  Telecare 
prin: 

- analiza datelor pe Internet; 

- chestionar adresat furnizorilor de servicii Telecare pentru prezentarea procesului 
promovare, planificare, furnizare și management al Telecare. 

- cadrul legal 

Nu există nicio legislație specială cu privire la Telecare și îngrijirea prin Tehnologia 
de Asistare în Bulgaria. Pentru prima dată servicii sociale la distanță sunt 
menționate în proiectul conceptului Strategiei Naționale pentru Îngrijirea pe 
Tremen Lung a Persoanelor Vârstnice, care va fi aprobată la sfârșitul anului 2013. 

-  cadrul financiar* 

Practica descrisă aici este finanțată în cadrul Programului de Cooperare Bulgar-
Elvețianui, Fondul Tematic (TF) "Fondului de reformă Legate de Participarea 
Societății Civile" (CSP). Proiectul este implementat de  

Institutul pentru Fundația pentru Servicii Sociale bazate pe Comunitate (ICSS). 

Evaluarea practicii - rezultate posibil demonstrate, de ex. prin indicatori precum: Numărul de 
inițiative public-private, nr. de consorții între organismele de cercetare 
public-private, nr. companiilor oficiale implicate, nr. de organisme 
intermediare implicate oficial, nr. reprezentanților utilizatorilor finali, nr. 
total al angajaților din grup, nr. de proiecte internaționale, nr. de premii 
pentru etichete de calitate, dacă este cazul) 

- - 2 inițiative public-private pentru promovarea Telecare; 

- rețeaua funcțională  Telecare  12 ONG-uri și instituții (8 ONG-uri și 4 
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instituții locale); 

- 30 de persoane în vârstă care primesc sprijin pentru o viață independentă 
la domiciliu; 

- 80 de ONG-uri instruite privind conținutul, metodele și standardele 
Telecare; 

- Crearea și comunicarea pe forumul de Internet pentru creșterea influenței 
ONG-uri în politica socială. 

- Factorii de succes  

- Furnizorii de servicii  ONG-uri sunt deschiși la metode și servicii inovatoare 
pentru sprijinirea persoanelor în vârstă; 

- practica socială bulgară se bazează pe modelul de sprijin orientat spre 
familie și Telecare are contextul său natural de furnizare - familia 
persoanelor în vârstă. 

-    Elementele slabe 

Elementele slabe sunt: 

- capacitatea limitată a serviciilor sociale existente pentru persoanele în 
vârstă; 

- creșterea numărului  persoanelor în vârstă care au nevoie de îngrijire; 

- modelul pe termen scurt de finanțare a serviciilor. 

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitatea: Acest criteriu este integrat în activitățile de formare și 
promovare a rezultatelor și produselor Telecare pentru un public mai larg. 

- Feedback privind politica **: Toate rezultatele și propunerile de modificări 
normative în ceea ce privește dezvoltarea Telecare vor fi cuprinse și 
partajate cu factorii de decizie politică bulgari - Ministerul pentru Politica 
Socială și Muncă, Agenția pentru Asistență Socială, Municipiul Sofia și 
Asociația Națională a municipiilor din Bulgaria. 

- Spirala cvadruplă ***: Criteriul este integrat în metodologia  Telecare ca 
feedback de la utilizatorii direcți ai Telecare și de la rudele și îngrijitorii lor. 

- Calitatea superioară a serviciilor și economisirea banilor pentru sănătatea 
publică! Criteriul este integrat în metodologia  Telecare și este legat de 
istoria anterioară și sprijinul primit de către utilizatorii Telecare concteți 
(Deoarece nu există nicio practică națională a Telecare în Bulgaria nu există 
date cu privire banii pentru sănătate și asistență socială care ar putea fi 
analizate și comparate). 

- Menținerea persoanelor în vârstă independente la domiciliu pentru mai 
mult timp: Criteriul este integrat în metodologia  Telecare și activitățile de 
monitorizare. 

- Acceptarea, de către persoanele în vârstă, a tehnologiei și a politicii: 
Criteriul este integrat în metodologia  Telecare. 

- Minimizarea energiei, contribuirea la dezvoltarea durabilă: Criteriul este 
integrat în metodologia  Telecare cu privire la diferite resurse: activitatea  
îngrijitorilor, conectarea în rețele, furnizarea de servicii complexe, etc. 

 - Gradul de Inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumentele de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Gradul ridicat de inovare: Telecare este un serviciu social inovator în Bulgaria 
prin guvernare sa, finanțare, marketing, etc. 

Crearea scenariului Va scrie o poveste când va începe activitatea directă cu utilizatorii serviciului!  
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Lecții învățate din această practică Lecții învățate până acum: 

- Telecare este un serviciu eficient atunci când a satisface nevoile unice ale 
utilizatorilor. În ceea ce privește acest lucru, comunicarea cu persoana în 
vârstă este cea mai importantă etapă a proiectării și furnizării serviciului. 

- Serviciile inovatoare ar putea fi concepute și testate în practica socială, cu 
participarea activă a tuturor părților interesate: persoanele în vârstă, 
rudele acestora, furnizorii de servicii, factorii de decizie politică la nivel 
local și național, universitățile. 

Informații de contact Institutul pentru Fundația pentru Servicii Sociale bazate pe Comunitate 

1202 Sofia 

Str. Rakovski nr. 61, apt. 8 

Tel.: + 359 2 983 21 49 

Mob.: + 359 884 459 427 

www.icss-bg.org 

e-mail: icssbg@gmail.com 

Alte informații posibil interesante Site web: http://www.icss-bg.org 

 

 

tel:%2B%20359%202%20983%2021%2049
tel:%2B%20359%20884%20459%20427
http://www.icss-bg.org/
mailto:icssbg@gmail.com
http://www.icss-bg.org/
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Persoanele vârstnice şi automatizarea locuinței în Trentino 

Partener: CREATE-NET 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Persoanele vârstnice şi automatizarea locuinței în Trentino 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Servicii şi suporturi pentru a introduce automatizarea locuinței în casele 
persoanelor în vârstă din Trentino.  

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

Provincia Trento au elaborat diferite acțiuni pentru promovarea colaborării 
în domeniul automatizării locuințelor pentru persoanele vârstnice, sprijinind 
interacțiunea activă a instituțiilor locale de cercetare, întreprinderilor, 
guvernelor şi utilizatorilor finali. Exemple de acțiuni de interes pentru acest 
proiect sunt: 

1. Automatizarea Locuinței în serviciul bunăstării 

2. Crearea Casei de Automatizare a Locuinței  

3. Manualul de Automatizare a Locuinței ca Prieten 

Locație - Țara: Italia 

- Regiunea sau cartierul sau zona metropolitană sau municipiul: Trentino 

Descrierea detaliată a practicii Provincia Trento implică diferite departamente în îmbunătățirea condițiilor 
persoanelor vârstnice şi sprijinirea îmbătrânirii active prin intermediul 
promovării automatizării locuinței. Practici interesante realizate la nivel local 
sunt: 

1.  Automatizarea Locuinței în serviciul bunăstării. Proiectul promovează 
colaborarea dintre departamentele de politici sociale, instituțiile de 
cercetare şi întreprinderile în domeniul TIC, care vizează testarea de 
noi răspunsuri la îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu. 

Principalele obiective ale acțiunii sunt: 

-   testarea instrumentelor tehnologice pentru sprijinirea persoanelor 
vârstnice la domiciliu; 

-    construirea clădirilor de automatizare a locuinței pentru persoanele 
vârstnice; 

-  dezvoltarea de platforme pentru monitorizarea şi identificarea 
situațiilor de risc. 

Părțile interesate implicate sunt: 

-      Departamentul de Politici Sociale din Provincia Trento 

-      Departamentul de Simplificare şi Sisteme Informatice din Provincia 
Trento 

-         CREATE-NET (instituție de cercetare) 

-         FBK (instituție de cercetare) 

-         Bassa Valsugana şi Districtul Tesino 

-         Consorzio ALC (întreprindere) 

Instrumentele principale propuse: 

-   Deliberarea nr. 7946 din iunie 2001 a Consiliului Provinciei - 
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aprobarea regulamentului cu privire la criteriile de subvenții 
acordate persoanelor fizice care realizează intervenții de 
automatizare a locuinței; 

-   Deliberarea nr. 445 din februarie 2004 a Consiliului Provinciei – 
promovarea, în cadrul Programului CE "Acțiune Inovatoare", a 
unui proiect pentru testarea de automatizării locuinței pentru 
persoanele vârstnice din Valle del Chiese; 

-     Integrarea diverselor acțiuni în Centrul de Contact (platformă 
digitală pentru conectarea persoanelor vârstnice); 

-        Organizarea Primului Forum Italian despre Trai Asistat Ambiental 
(2009); 

-       Semnarea unui acord (ITEA, PAT, FBK, Universitatea din Trento) 
pentru a sprijini automatizarea locuinței, care a permis 

2.          Crearea Casei de Automatizare a Locuinței ca proiect de cercetare, 
dezvoltare şi testare a soluțiilor tehnologice inovatoare în scenarii 
realiste. 

Principalele caracteristici ale acestei case sunt: 

-  sprijinirea serviciilor de asistență la distanță şi îmbunătățirea 
managementului spațiului persoanelor cu dizabilități; 

-      optimizarea confortului ambiental; 

-      promovarea şi utilizarea eficientă a energiei. 

Casa este deschisă periodic pentru vizite publice şi este folosită pentru 
diverse experimente de soluții inovatoare. 

3.     Manualul de Automatizare a Locuinței ca Prieten: acest manual descrie 
pachetul de Automatizare a Locuinței Trentino, care este o colecție de 
instrumente ce facilitează îmbătrânirea activă şi traiul. Persoanele care 
doresc să utilizeze acest pachet în casele lor sunt finanțate cu o 
subvenționare oferită de Provincia Trento pentru 100-80% din 
cheltuieli, în funcție de categoria veniturilor lor.  

Evaluarea practicii Această colaborare - în conformitate cu o abordare cvadruplă în spirală – a 
produs, ca rezultate principale, diferite tipuri de activități din acorduri față 
de realizarea unui prototip foarte inovator şi interesant de automatizare a 
locuinței. Principalele rezultate au fost: 

1. Automatizarea Locuinței în serviciul bunăstării 

2. Crearea Casei de Automatizare a Locuinței 

3. Manualul de Automatizare a Locuinței ca Prieten 

Principalii actori în această acțiune sunt: 

• Departamentul de Politici Sociale din provincia Trento 

• Departamentul de Simplificare şi Sisteme Informatice din provincia Trento 

• CREATE-NET (instituție de cercetare) 

• FBK (instituție de cercetare) 

• Bassa Valsugana şi Districtul Tesino 

• Consorzio ALC (consorțiu întreprindere) 

Principalul factor de succes al acestei acțiuni a fost construirea unei 
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colaborări strânse între principalii actori locali care operează la nivel local pe 
AAL. Această colaborare nu s-a terminat odată cu primele acțiuni, ci este 
deja activă şi funcționează împreună la alte proiecte în acest domeniu.  

Casa de Automatizare a Locuinței este cel mai interesant rezultat. De fapt, 
acum face obiectul noii testări şi îmbunătățirilor continue datorită implicării 
sale în diverse proiecte noi de dezvoltare a soluțiilor inovatoare AAL. În 
scopul diseminării rezultatelor obținute şi al informării cetățeanului - nu 
doar la nivel local - şi al promovării conştientizării cu privire la oportunitățile 
AAL, această casă este deschisă pentru tururi cu ghid în cadrul celor mai 
populare evenimente din Trento (de exemplu, Festivalul de Economie anual 
internațional - Trento). 

O dificultate întâlnită în această acțiune a fost menținerea participantului 
părților interesate activ. Finanțarea publică este, în acest tip de acțiune, 
centrală ca şi "facilitator de proces". 

Această experiență reprezintă o bună practică a părților implicate locale de a 
crea o rețea şi de a acționa, dar fără participarea directă a organizațiilor de 
utilizatori. Nevoile utilizatorilor au fost reprezentate aici prin implicarea 
activă a administrației publice, în special Bassa Valsugana şi Districtul Tesino 
ca şi instituții locale care monitorizează periodic condițiile şi nevoile 
persoanelor vârstnice. 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitate  

Această practică reprezintă un bun exemplu de colaborare activă a părților 
interesate în conformitate cu o abordare cvadruplă în spirală. Acordul 
încheiat poate fi un document de referință care urmează să fie transferat în 
contexte similare, având în vedere dimensiunea redusă a teritoriului şi 
numărul mic de potențiali utilizatori. 

- Feedback în politică 

Un element puternic al acestei experiențe este reprezentat de participarea 
activă şi interesul în activitatea din teren a AAL, desfăşurată de administrația 
publică locală cu diferite departamente active la nivel local şi autonomia sa 
legislativă. Acest lucru a permis - de exemplu - introducerea AAL temă de 
referință în planul strategic, în Legea privind adresa din eHealth 2011-2013 şi 
în Deliberarea nr. 2577 - 19 noiembrie 2010 adoptată de Consiliul Provinciei, 
care a aprobat strategia de inovare în domeniul TIC a Legislativului Provincial 
al Provinciei Trento. Alte produse de politică au fost Deliberarea nr. 7946 din 
iunie 2001 a Consiliului Provinciei - aprobarea regulamentului cu privire la 
criteriile aplicabile subvențiilor acordare persoanelor fizice care realizează 
intervenții de automatizare a locuinței, şi Deliberarea nr. 445 din februarie 
2004 a Consiliului Provinciei – promovarea, în cadrul Programului CE 
"Acțiune Inovatoare", a unui proiect pentru testarea automatizării locuinței 
pentru persoanele vârstnice din Valle del Chiese. 

- Spirală cvadruplă 

Aşa cum s-a precizat anterior, această acțiune s-a bazat pe crearea de rețele 
şi relația dintre părțile implicate la nivel local, care operează în domeniul 
AAL, dar fără implicarea directă a organizațiilor de utilizatori. Ele au fost 
reprezentate de administrația publică locală. 

- Calitate mai bună a serviciilor şi economisirea fondurilor pentru 
sănătate publică! 
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- Menținerea independenței la domiciliu a persoanelor vârstnice 
pentru mai mult timp  

- Acceptarea tehnologiei şi politicii de către persoanele vârstnice 

- Minimizarea energiei, contribuția la durabilitate  

Toate aceste patru elemente au fost luate în considerare în bunele practici 
prezentate. De fapt, activarea în domeniul AAL consideră că testarea şi 
promovarea soluțiilor tehnologice inovatoare au fost ghidate de aceste 
principii. 

- Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumente 
de finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Această bună practică prezintă diferite tipuri de inovație, şi anume: 

 inovație tehnologică: grație dezvoltării şi testării soluțiilor 
tehnologice inovatoare, în special în Casa de Automatizare a 
Locuinței; 

 inovație guvernare: datorită încheierii unui acord inovator între 
părțile implicate la nivel local; 

 diseminare inovatoare datorită deschiderii periodice a Casei de 
Automatizare a Locuinței către cetățeni, cu scopul de a prezenta noi 
soluții AAL şi de a dezvolta conştientizarea potențialului lor; 

 noi oportunități de finanțare generate de conştientizarea 
administrației publice a potențialului AAL, cum ar fi posibilitatea 
restaurărilor casei de finanțare în conformitate cu Manualul de 
Automatizare a Locuinței ca Prieten. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică Principala lecție învățată de Persoanele vârstnice şi automatizarea locuinței 
în experiența din Trentino o reprezintă potențialul oferit – în ceea ce 
priveşte politicile inovatoare, tehnologiile şi acțiunile de difuzare – prin 
colaborarea părților implicate la nivel local. 

Detalii de contact PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Piazza Dante,15 - 38122 Trento (ITALY) 

Tel: +39 0461 495111 

Alte eventuale informații de 
interes 

Mai multe informații despre această acțiune sunt disponibile pe: 
http://www.innovazione.provincia.tn.it/azioni/Solidarieta/-
Infrastrutturazione/pagina31.html 

Alte referințe interesante sunt site-urile web ale părților interesate 
participante: 

 http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=S
144 – Departamentul de Politici Sociale din Provincia Trento 

 http://www.innovazione.provincia.tn.it/ - Departamentul de 
Simplificare şi Sisteme Informatice din Provincia Trento 

 http://www.create-net.org/research-engineering/research-areas/ubint 
- CREATE-NET  

 http://www.fbk.eu/ - FBK  

http://www.innovazione.provincia.tn.it/azioni/Solidarieta/-Infrastrutturazione/pagina31.html
http://www.innovazione.provincia.tn.it/azioni/Solidarieta/-Infrastrutturazione/pagina31.html
http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=S144
http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=S144
http://www.innovazione.provincia.tn.it/
http://www.create-net.org/research-engineering/research-areas/ubint
http://www.fbk.eu/
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 http://www.comprensorioc10.tn.it/ - Bassa Valsugana şi Districtul 
Tesino 

 Consorzio ALC (http://www.gpi.it/ - GPI, 
http://www.eurotech.com/it/investitori/ EthLab, 
http://www.spid.it/info/ SPID)  

 

 

http://www.comprensorioc10.tn.it/
http://www.gpi.it/
http://www.eurotech.com/it/investitori/
http://www.spid.it/info/
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ACube - Un sistema avanzato di monitoraggio per il supporto delle residenze assistite (Un sistem de monitorizare avansat 

pentru sprijinirea caselor asistate)  

Partener: CREATE-NET 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii ACube - Un sistema avanzato di monitoraggio per il supporto delle 
residenze assistite (Un sistem de monitorizare avansat pentru sprijinirea 
caselor asistate) 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Asistență pentru conştientizarea ambientală şi Trai asistat ambiental 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

Contextul proiectului este reprezentat de Instituțiile pentru Traiul Asistat 
pentru crearea unei infrastructuri avansate de monitorizare generică pentru 
Traiul Asistat, capabilă să monitorizeze, într-o manieră uniformă, adaptabilă 
şi calitativă, pacienții, mediul şi operatorii săi, precum şi activitățile în curs 
de desfăşurare. 

Actorii implicați sunt pacienți care suferă de boala Alzheimer, Asistenții 
sociali, Rudele, Managerii Structurii sanitare. 

Locație - Țara: Italia 

- Regiunea sau cartierul sau zona metropolitană sau municipiul: Trentino şi 
zona Milano 

Descrierea detaliată a practicii Proiectul a fost finanțat în cadrul Cererii de propuneri "Grandi Progetti 
2006", Provincia Autonomă Trento, a început în octombrie 2008 şi s-a 
încheiat în septembrie 2012, fiind coordonat de FBK – Fondazione Bruno 
Kessler (Italia). 

Partenerii proiectului au fost: CREATE-NET, Universitatea din Trento - 
Catedra de Ingineria Informațiilor şi Informatică şi Fundația Carlo Gnocchi - 
Milano. Colaborările externe au fost efectuate cu întreprinderea TIC GPI şi 
cooperativa socială SAD. 

Principalele obiective tehnologice au fost: 

•      dezvoltarea unui sistem de monitorizare conectat la mediu prin Rețele 
de senzori distribuiți şi elemente de acționare. Sistemul a fost extrem 
de tehnologic, autonom şi auto-configurabil; 

•         crearea condițiilor pentru a putea funcționa în scenarii complexe şi 
pentru a putea recunoaşte, analiza şi sprijini procesele fizice şi sociale 
complexe. Au fost necesare capacități mai puțin intruzive şi de 
adaptare pentru a se potrivi cu diferite medii şi diverşi utilizatori. 

Proiectul ACube a emis două centre pilot pentru a demonstra viabilitatea în 
lumea reală a tehnologiilor propuse şi algoritmilor implementați. Pe durata 
de viață a proiectului, a fost identificat, de asemenea, un loc de Testare a 
integrării în cadrul Casei Domotic din Piazza Garzetti din Trento, în scopul 
testării arhitecturii integrate a Acube. Cele două locații pilot sunt DAT Smart 
Home din cadrul Institutului Don Gnocchi din Milano şi RSA S.Bartolomeo 
din Trento. 
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Arhitectura generală a sistemului prototipului inițial ACube a fost 
desfăşurată în aceste site-uri de Testare a integrării. Prototipul desfăşurat 
este axat pe un sub-set de potențiale tehnologii de detecție ale proiectului 
ACube, în special senzori audio, camere video, RFID şi WSN. 

Casa Domotic este dotată cu un sistem de automatizare a locuinței bazat pe 
Konnex pentru a controla iluminatul, uşile şi ferestrele (printre altele). Deşi 
nu a executat încă o integrare cu magistrala Konnex pentru desfăşurarea 
inițială, este luată în considerare deoarece interacțiunea cu elementele de 
pe magistrală poate furniza ACube informații suplimentare de mediu, care 
pot spori capacitățile sale de monitorizare şi alertă. 

Evaluarea practicii Principalele rezultate obținute de proiect au fost: 

•     elaborarea unei platforme integrate, multi-senzor şi configurabile, dar şi 
proiectarea de soluții uşor transferabile datorită unei arhitecturi 
deschise şi posibilității integrării în sistemele pre-existente; 

•       activități intense de implementare, testare şi validare în diferite site-uri 
de testare cu diferite soluții propuse: Appartamento Domotico ITEA 
(P.zza Garzetti, TN), Appartamento Domotico FDG (Milano), Centro 
Diurno Alzheimer del Comune (P.zza Fiera, TN), Centro Diurno 
Alzheimer Cooperativa SAD (Vela, TN), Residenza RSA S.Bartolomeo 
(TN). Acestea au oferit domenii imobiliare aplicative de referință ca 
dispozitiv de acționare pentru dezvoltarea locală; 

•         consorțiu  format din parteneri foarte complementari şi multi-
disciplinari, cu o colaborare interesantă; 

•          publicații ştiințifice substanțiale. 

Aceste rezultate au permis creşterea valorii internaționale a cercetării 
privind AAL la nivel local (valoare dată în special de numărul mare de 
publicații internaționale în legătură cu proiectul ACube). 

Un element slab recunoscut de către partenerii de proiect a fost bugetul 
strâns care nu a permis dezvoltarea tuturor testelor prevăzute. 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitate  

Unul dintre elementele luate în considerare în toate fazele proiectului a fost 
dezvoltarea de soluții uşor transferabile în diferite contexte. 

- Feedback în politică 

Nu există efecte specifice în politici, dar acest proiect a fost unul dintre 
rezultatele interesului exprimat de către administrația locală cu privire la 
AAL şi formalizat în inițiativele privind Persoanele vârstnice şi automatizarea 
locuinței în Trentino, descrise mai sus.  

- Spirală cvadruplă 

Proiectul reprezintă un bun exemplu de abordare cvadruplă în spirală. De 
fapt, instituțiile de cercetare, întreprinderile, administrațiile publice (ca 
entitate de finanțare) şi cooperativele sociale au participat activ în cadrul 
parteneriatului. Utilizatorii finali s-au implicat efectiv în activități de 
colectare şi testare a cerințelor. De fapt, contextul tipic pentru proiect a fost 
cel al azilurilor, iar utilizatorii au fost: vizitatorii, rudele lor, asistenții, 
managerii. 

- Calitate mai bună a serviciilor şi economisirea fondurilor pentru 
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sănătate publică! 

- Menținerea independenței la domiciliu a persoanelor vârstnice 
pentru mai mult timp  

- Acceptarea tehnologiei şi politicii de către persoanele vârstnice 

- Minimizarea energiei, contribuția la durabilitate 

Toate aceste patru elemente au fost luate în considerare în bunele practici 
prezentate. De fapt, activarea în domeniul AAL consideră că testarea şi 
promovarea soluțiilor tehnologice inovatoare au fost ghidate de aceste 
principii 

-     Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Principala inovație a proiectului a fost una tehnologică. Scopul ACube a fost 
acela de a proiecta, dezvolta şi testa un sistem TIC inovator pentru 
monitorizarea avansată în aziluri şi controlarea oaspeților şi dispozitivelor 
utilizate de asistenți. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică Unul dintre elementele de interes ale proiectului a fost succesul participării 
utilizatorilor pentru identificarea nevoilor şi cerințelor lor reale, în scopul de 
a dezvolta soluții inovatoare adecvate. Serviciile de interes au fost: 

• identificarea oaspeților; 

• identificarea pozițiilor oaspeților; 

• monitorizarea şi prevenirea situațiilor de urgență - cădere; 

• monitorizarea şi prevenirea situațiilor de urgență - evadare; 

• monitorizarea comportamentului oaspeților; 

• monitorizarea comportamentelor periculoase; 

• monitorizare nocturnă. 

Detalii de contact acube-info@list.fbk.eu  

Alte eventuale informații de 
interes 

Pagina web a proiectului: http://acube.fbk.eu/  

 

mailto:acube-info@list.fbk.eu
http://acube.fbk.eu/
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Asociația Italiană “Trai Asistat Ambiental” 

Partener: CREATE-NET 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Asociația Italiană “Trai Asistat Ambiental” 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Rețeaua națională pentru promovarea Traiului Asistat Ambiental 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

În 2009, Provincia Trento s-a alăturat Asociației Italiene "Trai Asistat 
Ambiental" pentru a-şi re-impune rolul său activ în domeniul AAL la nivel 
local. Această calitate de membru permite o mai mare vizibilitate a 
activităților Provinciei şi construirea de noi colaborări. 

Locație - Țara: Italia 

- Regiunea sau cartierul sau zona metropolitană sau municipiul: Trentino 

Descrierea detaliată a practicii Legea privind adresa din eHealth 2011-2013 a provinciei Trento detaliază un 
plan de acțiune pentru introducerea şi promovarea utilizării TIC în domeniul 
sănătății şi subliniază importanța identificării de noi modele de intervenție 
care implică diferite părți interesate în conformitate cu logica 
multidisciplinară. În conformitate cu aceste obiective, provincia s-a alăturat 
Asociației Italiene "Trai Asistat Ambiental", care se ocupă de intervențiile şi 
politicile menite să îmbunătățească spațiile de locuit adaptate şi viața de zi 
cu zi, favorizând siguranța, autonomia şi incluziunea socială. 

Includerea în această asociație garantează un rol activ al Provinciei în 
promovarea şi continuitatea numeroaselor inițiative ale AAL la nivel local. 
Acest lucru permite, de asemenea, constituirea unui grup de lucru privind 
problemele operative legate de calitatea intervențiilor (cum ar fi, de 
exemplu: proiecte de cooperare finanțate de Comisia Europeană, acordurile-
cadru cu privire la dezvoltarea de acțiuni inovatoare în domeniul 
automatizării locuinței, servicii de tele-asistență şi construirea unui centru 
de contact. Toate aceste acțiuni sunt conforme cu Deliberarea nr. 2577 a 
Consiliului Provinciei din 19 noiembrie 2010, care a aprobat strategia de 
inovare a Legislativului Provinciei în domeniul TIC. Această strategie se 
axează pe domenii tematice în care inovația TIC are valoare adăugată mai 
mare şi identifică proiecte strategice în ele. 

Zona de inovare centrală identificată este legată de asistența medicală, 
problemele sociale şi calitatea vieții. Obiectivul principal este aici, pentru 
provincia Trento, crearea unui sistem integrat social de asistență medicală 
care permite gestionarea, în mod flexibil şi eficient, a tuturor datelor 
referitoare la cetățeni şi prestarea de servicii personalizate gestionate 
autonom de către cetățeni. Principalele domenii de intervenție identificate 
sunt: 

1.       integrarea şi interoperabilitatea datelor şi serviciilor de asistență 
medicală în spitale, care vizează întocmirea unui singur dosar pentru 
fiecare persoană. Aici, sunt integrate diverse rezultate ale proiectului 
(cum ar fi TreC - crearea istoricului de caz al cetățeanului, CSS - crearea 
istoricului de caz al cetățeanului din punct de vedere socio-medical, 
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SPCoop - sistem public național pentru cooperare aplicativă); 

2.       dezvoltarea de aplicații verticale pentru fiecare boală; 

3.       dezvoltarea serviciilor bazate pe tehnologii care vizează sprijinirea 
persoanelor cu dizabilități în locuințele lor şi permiterea colectării 
datelor din bazele de date ale Provinciei; 

4.      activarea inițiativelor de creare a rețelelor sociale pentru implicarea 
pacienților în mod direct şi activ; 

5.       sistematizarea serviciilor integrate într-un concept de serviciu global 
centrat într-un Centru de Contact. 

Evaluarea practicii Participarea activă a Provinciei Trento în cadrul Asociației Italiene Trai 
Asistat Ambiental, iar promovarea acesteia este în conformitate cu interesul 
demonstrat de Provincie față de AAL. În conformitate cu strategia Provinciei 
Trento referitor la AAL, principalul element de succes este crearea unei 
rețele puternice şi colaborarea între părțile interesate din întreaga Italie. 

Constituirea unei asociații italiene referitoare la AAL răspunde actualei 
perspective a îmbătrânirii progresive a populației din Italia (şi nu numai) şi 
nevoii aferente de noi modele multidisciplinare de rețele care vizează 
dezvoltarea şi testarea unor servicii inovatoare pentru îmbătrânirea activă .. 
în conformitate cu aceste premise, Asociația este axată pe îmbunătățirea 
calității vieții persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități fizice, 
sociale şi mentale, activând în următoarele sectoare: 

•      e-health (sănătate online); 

•      tele-asistență şi tele-monitorizare; 

•      tehnologiile Trai Asistat Ambiental; 

•      incluziunea socială; 

•      automatizarea locuinței şi locuințele sociale. 

Principalele obiective ale Asociației sunt: 

•      să contribuie la dezvoltarea unor politici şi strategii de promovare a AAL 
la nivel național şi regional, coordonarea lor cu orientările CE; 

•    să disemineze cunoştințele şi practicile pentru utilizarea tehnologiilor 
inovatoare AAL; 

•       să promoveze o abordare multidisciplinară; 

•       să promoveze crearea unei rețele a membrilor care vizează proiecte 
comune; 

•      să promoveze, să sprijine şi să coordoneze inițiativele comune la nivel 
național şi internațional. 

În ciuda interesului demonstrat de către membrii, a coerenței obiectivelor şi 
acțiunilor propuse cu viitoarea evoluție demografică, această  inițiativă are o 
pagină web care nu a fost actualizată după 2010. 

Criterii pentru evaluare 

(Lista de aspirații) 

Constituirea unei asociații italiene pentru promovarea AAL la nivel național 
şi internațional a fost o inițiativă interesantă care realizează abordarea 
cvadruplă în spirală şi oferă oportunități inovatoare de diseminare. Aceste 
răspunsuri la o nevoie recunoscută de a dezvolta gradul de conştientizare şi 
cunoaştere a cetățenilor cu privire la potențialul AAL în ceea ce priveşte 
calitatea superioară a serviciilor şi economisirea sumelor de bani destinate 
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serviciilor de asistență medicală publică, menținând, mai mult timp, 
independența persoanelor vârstnice la domiciliu, acceptarea de către 
persoanele vârstnice a tehnologiei şi politicii, precum şi minimizarea 
energiei, contribuie la caracterul durabil. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică Asociația Italiană Trai Asistat Ambiental oferă oportunități inovatoare de 
diseminare la nivel național şi internațional, dezvoltând conştientizarea 
cetățenilor şi combinând experiențele şi necesitățile la nivel național. Cele 
mai interesante inițiative sunt reprezentate de organizarea italienilor în ce 
priveşte Traiul Asistat Ambiental (ForItAAL - 
https://sites.google.com/site/foritaal2012/), în colaborare cu Programul 
Comun Trai Asistat Ambiental. 

Detalii de contact Associazione Italiana Ambient Assisted Living 

c/o l’Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi del CNR 

Via Monteroni, presso Campus Universitario, Palazzina A3, 73100 Lecce (LE) 

Italy 

info@aitaal.it 

+390832 422517 

Alte eventuale informații de 
interes 

http://www.aitaal.it/ 

 

https://sites.google.com/site/foritaal2012/
mailto:info@aitaal.it
http://www.aitaal.it/
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AAL Austria: Platforma de inovare pentru asistență inteligentă în viața de zi cu zi 

Partener: COG 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii AAL Austria: Platforma de inovare pentru asistență inteligentă în viața de zi 
cu zi 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Suport pentru înființarea unei comunități AAL în Austria. 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

AAL Austria are drept scop stabilirea de legături între actorii (jucători cheie) 
din domeniul AAL pentru sporirea conştientizării publice a AAL. 

Locație AAL Austria se află în Viena. Comitetul executiv este format din membri 
provenind din diferite organizații din diferite state federale ale Austriei, 
inclusiv Austria Superioară. 

Descrierea detaliată a practicii AAL Austria a fost inițiată de către Ministerul Federal al Transporturilor, 
Inovării şi Tehnologiei şi este organizată ca o asociație care a fost înregistrată 
în luna martie 2012. Începând din mai 2013, Comitetul executiv este format 
din 12 membri care provin din diferite domenii, cum ar fi cercetare, afaceri, 
grupuri de presiune şi, în cele din urmă, organizații sociale care reprezintă 
utilizatorii finali. 

Asociația este susținută financiar de Ministerul Federal al Transporturilor, 
Inovării şi Tehnologiei. Membrii comitetului executiv activează voluntar. 

În detaliu, AAL Austria se axează pe următoarele obiective: 

•         să stabilească un schimb eficient de experiențe între părțile interesate 

•         să asigure legătura între dezvoltator, furnizor şi utilizatorul final 

•      să furnizeze informații şi consultanță pentru factorii de decizie (de 
exemplu, factorii de decizie politică) 

•         să colecteze şi să distribuie cunoştințe şi bune practici în acest 
domeniu 

•       să sprijine un cadru pentru un acces mai bun la tehnologiile şi 
produsele AAL pe piață  

În cadrul acestei inițiative, au fost stabilite următoarele 7 grupuri de lucru: 

•         Viziunea AAL Austria: 

Acest grup de lucru răspunde de crearea unei definiții coerente şi omogene 
a AAL şi de întrebarea privind modul în care AAL poate fi folosită pentru a 
satisface nevoile persoanelor vârstnice şi pentru a genera cel mai mare 
beneficiu pentru acest grup țintă. 

•         Catalogul de produse AAL: 

Obiectivul principal al acestui grup de lucru este acela de a colecta produse 
deja existente în domeniul AAL astfel încât utilizatorii finali să găsească mai 
uşor produsele adecvate şi furnizorii lor. 

•         Schimb de experiență AAL: 
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Acest grup are ca scop colectarea de experiențe din proiectele anterioare, în 
scopul de a identifica cele mai bune practici în acest domeniu. Acesta se 
concentrează pe integrarea utilizatorilor finali în timpul diferitelor etape ale 
procesului (în ceea ce priveşte dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor AAL) şi, 
de asemenea, cu privire la aspectele legale de etică, legalitate şi sex. 

•         Concepte de afaceri AAL: 

În cadrul acestui grup de lucru, conceptele de afaceri vor fi dezvoltate prin 
luarea în considerare a diferiților actori din afaceri, politică şi cercetare şi a 
utilizatorilor finali. 

•         AAL şi etică: 

Acesta are ca scop creşterea gradului de conştientizare a subiectelor etice 
privind utilizarea tehnologiilor AAL. 

•         Articularea nevoilor AAL: 

Acest grup elaborează instrumente practice, metode şi procese pentru a 
asigura evoluțiile orientate spre utilizator. 

•         Consultanță AAL: 

Acest grup de lucru are ca obiectiv dezvoltarea proceselor, conceptelor şi 
strategiilor pentru a informa utilizatorii finali cu privire la utilizarea de soluții 
şi servicii tehnice într-o manieră facilă şi pentru a permite contactele cu 
furnizorii.   

Evaluarea practicii Începând cu luna mai 2013, 27 de instituții, organizații şi companii sunt 
membri (obişnuiți) ai AAL Austria. În plus, reprezentanții părților interesate, 
care nu sunt oficial membri ai acestei asociații, s-au alăturat grupurilor de 
lucru menționate mai sus. 

Unele dintre aceste grupuri de lucru au început deja să se întâlnească în mod 
regulat. 

AAL Austria este o bună practică considerabilă în domeniul AAL, pentru că 
foarte multe părți interesate importante din Austria (actori cheie) s-au 
alăturat acestei asociații. Acest fapt poate fi considerat un pas important 
către o rețea puternică care se ocupă de numeroase aspecte ale AAL într-un 
mod cuprinzător. 

Comitetul executiv este compus din oameni care lucrează voluntar pentru 
AAL Austria, în afara locurilor lor de muncă. Datorită faptului că această 
asociație este susținută financiar de către Ministerul Federal al 
Transporturilor, Inovării şi Tehnologiei din Austria, poate fi considerată o 
bună practică pentru corecta guvernare în domeniul AAL. 

AAL Austria există de doar un an. De aceea, încă este nevoie de mai mult 
timp pentru a demara toate procesele şi activitățile prevăzute. O evaluare a 
rezultatului acestei inițiative în această etapă este prea timpurie. 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

Inițiativa urmează abordarea "spiralei cvadruple" prin implicarea 
autorităților publice, precum şi a reprezentanților din afaceri, cercetare şi ai 
utilizatorilor finali. 

Obiectivele AAL Austria pot servi ca bază puternică pentru evaluarea 
rezultatelor acestei inițiative şi a grupurilor sale de lucru. Aceste obiective 
sunt următoarele: 

•       să cunoască diferitele părți interesate şi actorii implicați în domeniul 
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AAL din Austria  

•      să obțină o imagine de ansamblu asupra produselor, furnizorilor şi 
serviciilor existente AAL 

•         să învețe din experiențele şi proiectele anterioare AAL  

•         să analizeze şi să identifice potențialele pieței AAL 

•       să sporească acceptarea AAL în rândul utilizatorilor finali prin 
integrarea lor în procesul de dezvoltare şi prin furnizarea de informații 
cu privire la tehnologiile adecvate pentru AAL 

•    să sprijine utilizarea tehnologiilor AAL şi, ulterior, să permită persoanelor 
vârstnice să aibă, pentru o perioadă mai lungă, o viață independentă la 
domiciliu 

Prin urmare, o evaluare a acestui model de bune practici ar trebui să se 
concentreze pe modul şi măsura în care AAL Austria îndeplineşte efectiv 
aceste obiective. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică Datorită acțiunilor dispersate ale jucătorilor cheie, a fost important să se 
identifice o asociație care să aducă laolaltă toate părțile interesate relevante 
care se ocupă de diversele aspecte ale AAL. 

AAL este un subiect recent cu potențiale noi şi parțial necunoscute de piață. 
Prin urmare, este logic să se construiască o comunitate şi o rețea puternică, 
în scopul de a învăța unii de la alții prin schimbul de experiență şi de idei. 

Finanțarea acestei inițiative de către autoritățile publice este necesară 
pentru a se asigura procese de lucru independente în cazul în care toate 
grupurile interesate, organizațiile şi companiile pot contribui la obiectivele 
proiectului. 

AAL Austria precizează că are nevoie de timp pentru a construi o rețea şi 
pentru a începe munca eficientă pe temele definite. 

Detalii de contact Preşedinte:  DI Dr. Michaela Fritz (AIT Institutul Austriac de Tehnologie – 
Sănătate şi Mediu) 

Secretar General: DI Uli Waibel (Innovendo – Inovația întâlneşte piața) 

E-Mail: kontakt@aal.at  

Alte eventuale informații de 
interes 

Website: www.aal.at 

- Documentele (statutele asociației şi dosarul) pot fi descărcate aici: 
www.aal.at/downloads 

 

 

mailto:kontakt@aal.at
http://www.aal.at/
http://www.aal.at/downloads
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Beneficiu  

Partener: COG 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii "beneficiu” 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

 "beneficiu" este un program al Ministerului Federal al Transporturilor, 
Inovării şi Tehnologiei (BMVIT) gestionat de FFG 

 Programul Comun Trai Asistat Ambiental (AAL) este un program european 
de cercetare şi dezvoltare din 21 de State Membre ale UE, cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene (art. 169). 

 Prin analogie cu "beneficiu", AAL oferă finanțare clară pentru dezvoltarea 
de produse şi servicii concepute pentru a îmbunătăți calitatea vieții 
persoanelor vârstnice. 

 Obiectivele suplimentare ale programului includ promovarea produselor 
şi serviciilor inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos acasă, în 
comunitate şi la locul de muncă. 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

 "beneficiu" este un program al Ministerului Federal al Transporturilor, 
Inovării şi Tehnologiei (BMVIT) gestionat de FFG 

 Programul Comun Trai Asistat Ambiental (AAL) este un program european 
de cercetare şi dezvoltare din 21 de State Membre ale UE, cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene (art. 169). 

 Finanțarea este asigurată pentru proiecte inovatoare, orientate spre 
aplicații, în cooperarea dintre întreprinderi şi instituții de cercetare sau 
furnizori de servicii sociale, cu implicare substanțială a utilizatorilor finali. 

 Cererile de finanțare în cadrul programului „beneficiu” pot fi depuse de 
către companii, instituții de cercetare, cercetători, furnizori de servicii 
sociale, utilizatori finali (persoane vârstnice, ONG-uri, asociații 
profesionale), autorități publice (guverne provinciale, autorități locale) şi 
consorții. 

Locație Austria 

Descrierea detaliată a practicii  a demarat în 2007 

 program al Ministerului Federal al Transporturilor, Inovării şi Tehnologiei 
(BMVIT) 

Evaluarea practicii  

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

 Transferabilitate: proiectul / ideea de proiect este transferabil(ă) dacă 
finanțarea oferită de către guvern este posibilă 

 Feedback în politică: finanțat de guvern 

 Spirală cvadruplă: 

-      Finanțarea este asigurată pentru proiecte inovatoare, orientate spre 
aplicații, în cooperare dintre întreprinderi şi instituții de cercetare 
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sau furnizori de servicii sociale, cu implicarea substanțială a 
utilizatorilor finali. 

-        Cererile de finanțare în cadrul programului „beneficiu” pot fi depuse 
de către companii, instituții de cercetare, cercetători, furnizori de 
servicii sociale, utilizatori finali (persoane vârstnice, ONG-uri, 
asociații profesionale), autorități publice (guverne provinciale, 
autorități locale) şi consorții. 

 Gradul de Inovare: program unic care va fi integrat în "Tehnologia 
informațiilor şi comunicațiilor (TIC) pentru viitor" din anul 2014. Prin 
urmare, este un program de durată. 

Construirea scenariului nu este cazul 

Lecții învățate din practică nu este cazul 

Detalii de contact FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
Sensengasse 1, 1090 Wien 

Dr. Gerda Geyer 

Tel.: +43 (0) 5 7755 Durchwahl 4205 

Fax: +43 (0) 5 7755 Durchwahl 94205 

E-Mail: gerda.geyer@ffg.at oder benefit@ffg.at 

 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Renngasse 5, 1010 Wien 

Dipl.-Phys. Kerstin Zimmermann 

Tel.: +43 (0) 1 71162 Durchwahl 653503 

Fax: + 43 (0) 1 71162 Durchwahl 652016 

E-Mail: kerstin.zimmermann@bmvit.gv.at 

Alte eventuale informații de 
interes 

http://www.ffg.at/en/benefit 

http://www.bmvit.gv.at/innovation/downloads/benefit_fold08.pdf 

http://www.bmvit.gv.at/innovation/ikt/benefit.html 

 

 

mailto:gerda.geyer@ffg.at
mailto:benefit@ffg.at
mailto:kerstin.zimmermann@bmvit.gv.at
http://www.ffg.at/en/benefit
http://www.bmvit.gv.at/innovation/downloads/benefit_fold08.pdf
http://www.bmvit.gv.at/innovation/ikt/benefit.html
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INTEGRI - Premiul Austriac de asistență integrată centrată pe pacient 

Partener: COG 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii INTEGRI - Premiul Austriac de asistență integrată centrată pe pacient 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

 schimbarea societății şi a nevoilor sale (în ceea ce priveşte asistența 
medicală), schimbările demografice, etc. 

 astfel, există, de asemenea, o schimbare / nevoia de schimbare în 
domeniul asistenței integrate centrate pe pacient 

 INTEGRI este un premiu care se acordă companiilor care au dezvoltat 
modele de afaceri inovatoare cu privire la asistența integrată centrată 
pe pacient 

 care apoi conduce la o îmbunătățire a sistemului de asistență medicală 
din Austria (în special prin modelele inovatoare de afaceri menționate 
anterior) 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

 INTEGRI este o platformă pentru companiile care au dezvoltat modele 
de afaceri inovatoare şi care beneficiază, prin acest premiu, de şansa de 
a se prezenta pe ele şi proiectele lor  

 INTEGRI poate fi considerat GP deoarece susține proiecte inovatoare în 
domeniul asistenței integrate centrate pe pacient (care este – analizat 
dintr-o perspectivă mai largă - o problemă strâns legată de AAL) 

 suportul este oferit nu doar pentru că aceste proiecte deja puse în 
aplicare sunt prezentate publicului 

 de asemenea, se oferă sprijin deoarece un astfel de „marketing” 
încurajează apoi alte companii să devină active în asemenea domenii de 
activitate 

Locație  Austria 

 Austria Superioară  

Descrierea detaliată a practicii  Înființat în 2012 

 Parteneri: 

Organizare 2012 şi 2014: 

 

Platin-Sponsor 2012: 
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Gold-Sponsor 2012: 

 
 

Silver-Sponsors 2012: 

 
 
suporteri suplimentari: 

 
 
partener media: 

 

Evaluarea practicii 36 de nominalizați, detaliile acestora fiind prezentate mai jos  

Aktion MEIN HERZ Vinzenz Gruppe 

Alles unter einem Dach - das SMZ 
Liebenau 

SMZ Liebenau 

Ambulante Geriatrische 
Remobilisation 

A.ö. Krankenhaus der 
Elisabethinen Klagenfurt 
GmbH 

Behandlungspfad Coxarthrose-
Hüftenprothese 

AUVA UKH Kalwang 

BRISANT, berufliche Reintegration 
stationärer Alkoholabhängiger nach 
Therapie 

 

 

Anton Proksch Institut 

Brustgesundheitszentrum Goldenes 
Kreuz Privatklinik 

Goldenes Kreuz Privatklinik 
Betriebs GmbH 

Case und Caremanagement gesundheitsnetzwerk.at 
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Tennengau Reg.Gen.m.b.H. 

CIRSmedical.at, Das Fehlerberichts- 
und Lernsystem des österr. 
Gesundheitswesens 

ÖQMed GmbH 

Das Learning und Reporting System 
CIRPS în den Einrichtungen der AUVA 

AUVA Graz 

Disease Management Programm 
(DMP) "Therapie aktiv - Diabetes im 
Griff" 

Competence Center 
Integrierte Versorgung 
/WGKK 

Gesundheitsdialog Diabetes mellitus 
Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau 

Implementierung eines 
Interdisziplinären 
Gewaltopferbetreuungsteams am 
Akh Linz 

Akh Linz 

Integratives Wundmanagement 
Competence Center 
Integrierte Versorgung 
/WGKK 

Integrierte Versorgung durch 
"Ambulante Reha" - Ein neuer Weg 
der Vinzenz Gruppe 

Orthopädisches Spital 
Speising 

Integrierte Hospiz- und 
Palliativversorgung în NÖ 

NÖ Gesundheits- und 
Sozialfonds 

Integrierte Patientenversorgung für 
Knopelzellen 
Transplantationspatienten 

LEOMED Medical Systems 
GmbH 

Integrierte Versorgung Schlaganfall în 
Oberösterreich 

OÖ GKK 

Integrierte Versorgung zwischen 
Akutkrankenhaus und Pflegehaus an 
einem Standort 

Barmherzige Schwestern 
Pflege GmbH 

Integrierte Vollversorgung Liesing / 
Zentrum Siebenhirten 

Initiative ELGA 
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Integrierte Nahtstellenmanagement 
WE.G.E. 42 

ARGE WE.G.E. 42 

Integriertes Versorgungsmanagement 
zur Reduktion von chronischen 
Rückenschmerzen 

Privatperson 

Interdisziplinäre soziale Beratung und 
Versorgung 

AKh Linz 

Interdisziplinäre Versorgung bei HIV 
AIDS Patienten 

AKh Linz 

Langzeitbeatmung und Entwöhnung 
Caritas für Betreuung und 
Pflege 

Mobile Dialyse Vorarlberg 
Landeskrankenhaus 
Feldkirch 

netzwerk aktiv - besser leben mit 
Demenz 

Competence Center 
Integrierte Versorgung / 
WGKK 

NSM - Nahtstellenmanagement în 
Oberösterreich 

OÖ Gesundheitsfonds 

Pflege- und Entlassungsberatung, 
Pflegemediation 

LKH Hartberg, KAGES  

Psychiatrisches Ambulanzzentrum 
Region Steyr-Kirchdorf  

LKH Steyr  

QTH - Qualitätssicherung în der 
Thoraxchirurgie 

S2-Engineering GmbH  

RSG - Umsetzung LKH Mürzzuschlag-
Mariazell 

Steiermärkische 
Krankenanstaltenges m.b.H.  

SeneCura Übergangspflege am 
Bezirkskrankenhaus Schwaz - 
Pilotprojekt für integrative 
Versorgung 

SeneCura Sozialzentrum 
Schwaz gemeinn. GmbH  

Servicebereich Gesundheit 
Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
Linz  
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Styriamed.net - Ihr regionaler 
Ärzteverbund 

Ärztekammer für Steiermark  

Umsetzung des EFQM Modells în 25 
Landeskliniken von NÖ 

NÖ Landeskliniken Holding  

Versorgungskoordination 
Kärtnern 
Gebietskrankenkasse  

3 câştigători ai premiului - Detalii mai jos: 

Categorie: "Orientare către pacient şi membrul familiei": 

Proiectul "Ventilația artificială pe termen lung şi retragere", 

Caritas für Betreuung und Pflege 

Categoria "Model-Funktion cu privire la politicile de sănătate": 

Proiectul "Hospice integrat - şi asistență paliativă orientat spre pacient în 
Austria Inferioară", 

NÖ Landeskliniken-Holding, Niederösterreichische Gesundheit- Sozialfonds 
und 

Categoria "Soluții Creative": 

Proiectul "rețea activă – o viață mai bună cu demență”,  

Wiener Gebietskrankenkasse, Competence Center Integrierte Versorgung 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

 Transferabilitate: proiectul / ideea proiectului este foarte transferabil(ă)   

 Feedback în politică: Conferință de presă oferită de Ministerul Sănătății 
din Austria, precum şi angajați ai casei de asigurări de sănătate din 
regiune -> suport deosebit  

 Spirală cvadruplă:  

- toate proiectele au fost adresate vârstnicilor şi membrilor familiilor 
lor, care au grijă de ei  

- partenerii proiectului / nominalizații au fost companii, precum şi 
instituții ataşate guvernului 

- instituțiile regionale de cercetare şi dezvoltare au asigurat suportul  

 Gradul de Inovare: Primul premiu de acest tip, ce a luat ființă în 2012 – a 
doua etapă în 2014 

Construirea scenariului nu este cazul 

Lecții învățate din practică  

Detalii de contact Clusterland Upper Austria (COG) 

Gesundheits-Cluster 

Barbara Wiplinger 

+43 732 79810-5152 

barbara.wiplinger@clusterland.at 

Alte eventuale informații de 
interes 

http://www.integri.at/6_ENG_HTML.phpwebsite  

 

mailto:barbara.wiplinger@clusterland.at
http://www.integri.at/6_ENG_HTML.phpwebsite
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Asistență Medicală Mobilă MOHANET  

Partener: INNOSKART 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Asistență Medicală Mobilă MOHANET 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Introducerea de servicii inovatoare de asistență medicală mobilă pentru 
persoanele vârstnice 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

Profilul principal al Mohanet Ltd. îl reprezintă sistemele de monitorizare de 
la distanță, bazate pe echipamente GPRS dezvoltate chiar de companie, care 
oferă o gamă largă de servicii de telemetrie în diferite domenii, în condiții de 
funcționare foarte favorabile. Sistemul lor este în măsură să ofere servicii de 
management de la distanță pentru proprietate şi echipamente de stingere a 
incendiilor, de salvare în situații de urgență, sisteme de securitate şi 
monitorizate a imobilelor, ascensoare şi alte echipamente, vehicule pentru 
servicii de mutări. Tehnologia de comunicare pe care o foloseşte compania 
oferă acoperire la nivel național. În cadrul „Noului Plan de Dezvoltare din 
Ungaria - Programul Operațional de Dezvoltare Economică", compania a 
implementat o dezvoltare tehnologică semnificativă, extinzând astfel 
dezvoltarea IT a companiei, controlul calității, precum şi capacitatea de 
producție. 

Aceasta a dezvoltat diferite soluții susținute de TIC pentru promovarea 
colaborării în domeniul asistenței medicale mobile pentru persoanele 
vârstnice, sprijinind interacțiunea activă a instituțiilor locale, întreprinderilor, 
municipalităților şi utilizatorilor finali. 

Au fost personalizate 3 chei pentru o viață sănătoasă, îndelungată pentru 
persoane fizice:  

 HealthCare 

 MedCare 

 Telemedbook 

Locație - Țara: Ungaria 

- Regiunea sau cartierul sau zona metropolitană sau municipiul: Budapesta 

Descrierea detaliată a practicii Consumul conştient şi concertat al suporturilor în cadrul sistemului de 
inovare intern, compania a îndeplinit evoluții semnificative şi a devenit un 
jucător dominant pe piața maghiară şi chiar şi pe piețele internaționale. 

În Ungaria, în cadrul „Noului Plan de Dezvoltare din Ungaria” - Programul 
Operațional de Dezvoltare Economică (GOP), există mai multe apeluri pentru 
sprijinirea activității de inovare a IMM-urilor. 

MOHAnet Mobilsystems a depus cererile proprii şi a primit finanțare pentru 
îmbunătățirea propriilor activități de cercetare-dezvoltare. 

În 2010, ei au creat un telefon mobil multifuncțional pe bază de IP. Acest 
produs a contribuit la îmbunătățirea ofertelor de servicii şi produse ale 
companiei, care au făcut ca societatea să profite de noile oportunități 
economice şi comerciale. Echipamentul este menit să sprijine un pachet de 

http://ourmobilecare.com/vario-healthcare-en
http://ourmobilecare.com/vario-medcare-en
http://ourmobilecare.com/telemedbook-en
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servicii complexe şi inovatoare. Inovația şi noul conținut au fost, împreună, 
funcționalitatea largă a echipamentelor şi pachetul software de control 
corespunzător de la distanță, care este unic în lume. 

Următoarea dezvoltare, în anul 2011, a fost un software general de control 
de la distanță şi hardware-ul aferent pentru sistemul automat de uz 
personal, care include unele caracteristici speciale. 

În 2012, a fost dezvoltat software-ul de Inspecție a Vehiculelor şi hardware-
ul aferent. 

Aceste activități de cercetare-dezvoltare au făcut ca MOHANET să poată 
furniza astfel de produse şi servicii care sunt unice în piață şi să ajute orice 
persoană să îşi păstreze sănătatea sau a facilitat controalele medicale 
regulate. În plus, obiectivele companiei includ, de asemenea, facilitarea 
asistenței responsabile oferite persoanelor vârstnice şi sprijinirea 
îmbătrânirii active, astfel încât orice persoană să poată proteja siguranța 
celor dragi, care să rămână permanent activi. 

Confirmări  

Mai jos puteți vedea confirmările ocupaționale ale MOHAnet, pentru care 
mulțumesc partenerilor lor care oferă servicii şi colegilor lor, care lucrează 
din greu la dezvoltarea reuşită a produselor Mohanet. 

Alianța de Inovație din Ungaria a recunoscut activitatea societății referitoare 
la inovația "Sistemul de apelare a unei asistente mobile şi de semnalizare a 
supraveghetorului" şi, în 2005, a oferit companiei PREMIUL PENTRU 
INOVAȚIE DIN UNGARIA. 

Primul debut al sistemului lor GPRS telemetric a avut loc la Conferința 
Academică MicroCad (2005, 2006), organizată de Universitatea Miskolc, 
Ungaria. Experții analişti au putut investiga structura sistemului şi 
funcționarea sigură. Programul a atras atenția asupra confirmării 
profesionale a lucrărilor tehnice, precum şi asupra avantajelor economice şi 
sociale ale inovațiilor prezentate. 

Sistemul său GPRS telemetric a câştigat premiul pentru „SOLUȚIA 
TEHNOLOGICĂ SIGURANȚĂ A ANULUI” în anii 2005 şi 2006, pe care revista 
ramurii de protecție a bunăstării Detector Plus l-a oferit la licitația pentru 
identificarea celor mai buni din profesie, oferind companiei un certificat şi o 
sculptură. 

În 2008, juriul Asociației Maghiare pentru Produse de Calitate a acordat 
Premiul pentru Produse de Calitate din Ungaria pentru dispozitivul de 
semnalizare a supraveghetorilor persoanelor vârstnice, denumit Medcare, 
care a fost conceput de MOHAnet Ltd. În acelaşi an, acelaşi produs Medcare 
a primit şi Marele Premiu pentru Cel mai Bun Produs din Ungaria. 

Premiul pentru soluții TIC inovatoare: în 2010 redacția şi juriul IT Business a 
aşteptat oferte inovatoare din doar două categorii: proiect şi dezvoltare 
produs. „Noua Dimensiune a Mobile Service" a MOHAnet Mobilsystems Co a 
primit un Premiu Special. Compania, utilizând funcția favorabilă a 
internetului mobil, a făcut ca sistemul său să fie potrivit pentru furnizarea de 
servicii de supraveghere de la distanță în diverse domenii de aplicare, pentru 
care tehnologia aplicată asigură o acoperire națională. Supravegherea la 
distanță implică alarmă, - dispozitiv de semnalizare incendiu, lift, sistem 
tehnic şi tehnologic, de asemenea vehicul şi monitorizarea persoanei timp de 
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24 de ore. 

Premiul Special Național pentru Inovație în 2010. 

Realizând că cererea de monitorizare mobilă şi asistență pentru adaptarea la 
viața persoanelor vârstnice este tot mai mare, compania a conceput un 
telefon mobil 4in1, care este potrivit monitorizarea personală şi a terapiei, 
tele-asistență şi servicii mobile tradiționale destinate persoanelor private. 
Transmiterea apelurilor de urgență, a locației, semnelor vitale şi stării de 
sănătate are loc sub formă de date folosind tehnologia GPS / GPRS de 
conectare la pachet, conversațiile telefonice au loc în format voce cu 
tehnologia tradițională GSM. Un produs cu o asemenea complexitate nu 
fusese lansat pe piața din Ungaria, astfel încât produsul inovator al 
companiei şi acoperirea au câştigat un punctaj ridicat pe baza funcției 4in1 şi 
a raportului preț / serviciu şi, fiind un dispozitiv conceput în Ungaria, 
beneficiază, de asemenea, de un excelent suport tehnic. Acest serviciu are o 
valoare inovatoare semnificativă, pentru fusese planificat pentru o zonă 
specială de aplicare, având toate funcțiile utilizabile. Se poate observa că 
dezvoltatorul a făcut tot posibilul pentru a stabili cea mai simplă utilizare a 
acestuia. 

Titlul remarcabil al Marelui Premiu pentru Cel mai Bun Produs din 
Ungaria din 2011 a fost menit să recunoască şi să recompenseze 
produsele, serviciile şi corporațiile care dovedesc un angajament real 
față de calitate în activitățile lor şi să ofere o importanță deosebită 
fabricării de produse / furnizării de servicii de o înaltă şi uniformă 
calitate. 

Pe lângă Marele Premiu pentru Cel mai Bun Produs din Ungaria, MOHAnet 
Mobilsystems Co. a câştigat, de asemenea, Premiul de Excelență în 
Informatică, din cadrul Licitației pentru Marele Premiu pentru Cel mai Bun 
Produs din Ungaria. Consiliul participanților la licitație a stabilit premiul din 
acest an pe criterii de păstrare a tradiției, care a fost câştigat de MOHAnet 
Mobilsystems Co. cu VARIO Medcare, Protectorul Mobil al Sănătății, aplicația 
extrem de creativă a tehnologiei secolului al XXI-lea, care îmbunătățeşte şi 
asigură calitatea vieții. 

Premiul pentru Liderul de Afaceri din Domeniul IT în 2012 Premiul Special 
Premiul pentru Soluții TIC Inovatoare: Juriul IT-Business a recompensat 
soluțiile inovatoare ale Telemedbook, care oferă posibilități unice pentru 
utilizatori preocupați de sănătate sau utilizatori bolnavi momentan pentru a 
stoca online datele legate de sănătate, într-un mod structurat. După o 
înregistrare gratuită, utilizatorii pot colecta proprii lor parametrii pe portal, 
unde datele pot fi încărcate în cel mai simplu mod prin sistemul VARIO 
Medcare conceput de MOHAnet, deoarece diferite instrumente medicale 
pot fi conectate la dispozitivul mobil prin Bluetooth. Pagina web ne asigură 
să ne împărtăşim rezultatele, pentru ca rudele sau medicii noştri să poată 
verifica zi de zi starea noastră de sănătate. 

Fundația Maghiară pentru Inovație, numită XX. Marele Premiu pentru Cel 
mai Bun Produs din Ungaria în 2012, juriul a oferit confirmare pentru 
MOHAnet Mobilsystems Co. pentru inovația adusă odată cu „VARIO 
Medcare, Protectorul Mobil al Sănătății”. 

MOHAnet Mobilsystems Co. a fost recompensată cu o confirmare la nivel 
mondial în luna iulie 2012, atunci când unul dintre produsele companiei a 
câştigat competiția „Afacerea Ta. Faima Ta”, organizată de Mircrosoft cu 
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titlul de "Cea Mai Bun Aplicație Windows Azure din CEE". Compania 
maghiară a câştigat recunoaşterea juriului cu portalul social de sănătate 
Telemedbook şi serviciile hardware şi software complexe aferente. Acest 
premiu de onoare a fost înmânat în cadrul Conferinței Mondiale a 
Partenerilor Microsoft din Toronto. 

Evaluarea practicii „Dispozitivul Protectorul Mobil al Sănătății VARIO MEDCARE” este un 
dispozitiv inovator, cu mai multe fațete, uşor de utilizat, pentru apelare în 
situații de urgență, care poate satisface cerințele pieței, neacoperite până în 
prezent, ale persoanelor vârstnice şi bolnavilor. 

Modelul inovator de dezvoltare al produselor Mohanet a generat, ca rezultat 
principal, diferite tipuri de colaborare între principalii actori care operează şi 
lucrează în domeniul asistenței mobile. Aceste colaborări sunt active şi 
conduc la dezvoltarea altor proiecte noi în acest domeniu la nivel local. 

1. Municipalitățile 

În Ungaria, aproape 30.000 de clienți folosesc sistemul SHC (Signaling Home 
Care – Semnalizare pentru Servicii de Asistență Medicală la Domiciliu), în 
ciuda faptului că aproape o treime din populație, ~ 3,2 milioane de oameni, 
sunt la vârsta de pensionare. 

Reducerea costurilor cu asistența medicală poate încuraja municipalitățile să 
utilizeze sistemul SHC în situația lor financiară dificilă. 

Mohanet oferă un model de afacere care oferă asistență pentru integrarea 
sistemului SHC în serviciile lor oferite persoanelor vârstnice şi bolnavilor. 

Pe această piață, produsul lor VARIO MEDCARE şi predecesorul său au avut 
succes: există multe guverne locale şi regionale mici au furnizat sisteme 
MEDCARE ce utilizează aproximativ 1.800 de echipamente: 

• Institutul Administrației Locale pentru Sănătate şi Probleme Sociale din 
Újpest 

• Asociația Multi-obiectiv din Salgótarján şi Zona Adiacentă - 10 localități 

• Asociația Multi-obiectiv din Sátoraljaújhely şi Zona Adiacentă - 18 localități 

• Centrul de Servicii Sociale din Regiunea Pécs 

• Instituția Socială din (sub-regiunea) Kiskunmajsa 

• Biserica Baptistă din Ungaria (Kiskőrös) 

• Administrația Locală din Szikszó  

2. Societatea civilă: 

Mohanet cooperează cu Organizația Publică Filantropică de Asistenți 
Voluntari din vara anului 2012. Cu ajutorul voluntarilor din Organizația de 
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Asistenți, serviciile de asistență medicală şi prevenire a consumului de 
droguri sunt oferite la evenimente sportive şi culturale, cum ar fi festivalurile 
Sziget, the VOLT, Tokaj-Hegyalja, Balaton Sound. Din vara anului 2012, 
activitatea Helpers (localizare, comunicare, apeluri de urgență etc.) este 
asistată de VARIO MEDCARE, Protectorul Mobil al Sănătății. 

3. Pentru afaceri: 

Angajații care lucrează şi sunt perfect sănătoşi sunt foarte importanți pentru 
toate companiile. Deşi nu vă puteți obliga angajați să aibă un mod de viață 
sănătos, tragediile pot fi uşor prevenite prin controale medicale regulate. 

Pachetul de servicii VARIO Healthcare este un astfel de instrument, care este 
capabil să ajute la economisirea unor costuri suplimentare pentru 
întreprinderi. Cele mai importante informații care indică starea de sănătate 
din momentul respectiv pot fi stabilite în 10 minute: 

• tensiunea arterială 

• masa (indică: masa de grăsime din corp, cantitatea de apă, indicele IMC 
etc.) 

• oxigenul din sânge  

• temperatura 

• ECG 

Prin intermediul rețelei de revânzători, Mohanet are o cotă de piață în 
creştere. 

4. Pentru Farmacii 

Mohanet oferă activități speciale de creare a rețelelor pentru farmacii şi 
sprijină organizarea de controale medicale printr-o campanie media 
adecvată care creşte substanțial numărul de clienți care vizitează farmacia. 
Produsul Protectorul Mobil al Sănătății a câştigat mai multe premii 
internaționale şi interne. Dispozitivul creat în Ungaria este capabil să 
reformeze fundamental asistența oferită persoanelor vârstnice. Farmaciile 
sunt interesate de o posibilitate, atunci când au o prezență într-o campanie 
de vânzare a unei realizări tehnologice uimitoare, care este în centrul 
atenției mass-media. 

5. Pentru furnizorii de servicii de sănătate, Clinici Private 

Din punctul de vedere al Clinicilor Private, avantajul suplimentar al serviciilor 
Mohanet este că acestea au fost deja recunoscute pe piața locală şi 
internațională, ca să nu mai vorbim despre faptul că echipa a planificat şi 
dezvoltat instrumentele şi serviciile care au câştigat deja câteva premii 
naționale şi internaționale. Deci VARIO Healthcare ar putea fi un astfel de 
pachet de soluții pentru ele, ceea ce asigură o creştere considerabilă a 
veniturilor. Clinicile sunt, de asemenea, interesate să vândă uimitor 
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dispozitiv Protectorul Mobil al Sănătății. Acest dispozitiv revoluționar 
primeşte, în mod constant, recunoaşterile internaționale care contribuie la 
consolidarea nivelului ridicat al imaginii clinicilor private. 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitate  

Această bună practică reprezintă un exemplu de colaborare activă a pieței 
AAL. Modelul de afaceri dezvoltat poate fi transferat în contexte similare. 

- Feedback în politică 

Această bună practică este o experiență orientată spre afaceri. Participarea 
activă a IMM-urilor inovatoare în programele guvernamentale a făcut ca 
susținerea inovațiilor să fie mai eficace şi mai reuşită în Ungaria. 

- Spirală cvadruplă 

Aşa cum s-a precizat anterior, fondurile de cercetare şi dezvoltare au fost 
puse la dispoziție pentru proiectele inovatoare şi orientate spre aplicații, 
care au adus reciproc mai mult succes pe piață prin intermediul rețelelor de 
instituții de cercetare, întreprinderilor şi furnizorilor de servicii sociale, cu 
implicarea substanțială a utilizatorilor finali. 

- Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumente 
de finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Această bună practică este integrată în Programul de Sprijin pentru Inovare 
din Ungaria. Confirmările reprezintă puterea de inovare a proiectului în 
întreaga lume. Există mai multe posibilități de a extinde gama de servicii pe 
piața de asistență oferită persoanelor vârstnice cu noile dezvoltări renumite 
la nivel mondial în cadrul programelor de sprijin pentru inovare, din Ungaria 
şi UE. Punctul forte este că această companie inovatoare maghiară a ocupat 
deja o poziție şi pe piața internațională. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică Principala lecție învățată de experiența MOHANET în asistența mobilă o 
reprezintă dezvoltările de produse şi servicii inovatoare şi strategia de 
diseminare bazată pe colaborarea dintre părțile implicate la nivel local. 

Conducerea Mohanet a definit domeniul de aplicare exact al activităților sale 
de guvernare a inovării. Aceasta s-a concentrat asupra conținutului (şi nu 
doar asupra proiectelor), precum şi asupra procesului. În mod similar, a 
conceput inovații legate de produse şi procese, precum modelul de afaceri, 
inovații legate de servicii şi/sau marketing. 

Detalii de contact http://www.mohanet.hu  

Alte eventuale informații de 
interes 

 

 

http://www.mohanet.hu/
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Proiecte UE de servicii  medicale în Municipiul Újbuda - Q-Ageing – (2008-2012) şi Senior Capital (în derulare) 

Partener: INNOSKART 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Proiecte UE de servicii  medicale în Municipiul Újbuda - Q-Ageing – (2008-
2012) şi Senior Capital (în derulare) pentru a stabili un pachet de servicii 
inovatoare bazate pe diferite cercetări în proiecte. 

 LP în ambele proiecte internaționale este Municipalitatea Locală Újbuda, 
Ungaria 

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Crearea unui mediu adecvat pentru persoanele vârstnice este o necesitate în 
toate oraşele, mari şi mici. Cu toate acestea, excluderea socială, segregarea 
şi dezintegrarea cartierelor ar putea contracara serios aceste eforturi. 
Echilibrul dintre generații va fi schimbat în aşa fel încât funcționarea actuală 
a societății nu va fi durabilă, iar vechiul sistem de protecție socială ar trebui 
să înceteze să mai existe. Deci, păstrând persoanele vârstnice angajate cât 
mai mult timp posibil sprijină nu numai incluziunea socială, ci şi creează un 
factor important în contextul durabilității economice a societății.   

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

Fiind al 11-lea district din Budapesta (Újbuda), este cea mai populată parte a 
capitalei, cu aproape 140.000 de locuitori. Cartierul se confruntă tot mai 
mult cu provocarea îmbătrânirii, deoarece o treime din locuitori face parte 
din grupa de vârstă de peste 60 de ani, iar acest nivel este în continuă 
creştere. În plus față de serviciile sociale şi de sănătate pentru această grupă 
de vârstă, Újbuda rulează, cu succes, un program complex. Acest program 
are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, rolul 
comunității şi de susținere în consolidarea sprijinului pentru îmbătrânirea 
activă. 

Proiectul Senior Capital provine din proiectul Q-Ageing din Europa Centrală 
(ambele inițiate de Primăria Municipiului Újbuda), care se încheie în prezent. 
În conformitate cu recomandările finale ale Q-Ageing, Senior Capital trece de 
la promovarea îmbătrânirii active în sine la stabilirea unui rol economic mai 
puternic al persoanelor vârstnice.  

Locație - Țara: Ungaria  

- Regiunea sau cartierul sau zona metropolitană sau municipiul: Újbuda - 
Budapesta 

Descrierea detaliată a practicii Proiectul Q-Ageing a luat naştere printr-o colaborare a 9 oraşe sau organizații 
europene şi vizează îmbunătățirea condițiilor de viață şi a mediului de lucru 
pentru persoanele vârstnice. Conducerea consorțiului, asigurată de 
municipalitatea Újbuda, s-a concentrat pe crearea unor condiții mai bune 
pentru a permite îmbătrânirea activă prin dezvoltarea de acțiuni care fac 
parte din competențele şi responsabilitățile legale ale autorităților locale şi 
regionale. Acțiunile s-au concentrat asupra serviciilor publice şi a mediului de 
viață urban. 

"Senior Capital - Dezvoltarea capitalului uman format din persoane 
vârstnice pentru a le creşte valoare economică şi socială într-o economie 
competitivă şi bazată pe cunoaştere" a început la 1 septembrie 2012 şi se 
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termină la 31 decembrie 2014. Consorțiul este ferm convins că, cu ajutorul 
grupului Senior Capital format din persoane de peste 50 de ani, are un rol 
mai eficient în economie, în viitor, şi ei îşi pot transfera cunoştințele către 
tineri. 

Senior Capital doreşte să contribuie la competitivitatea economică a CE prin 
dezvoltarea cunoştințelor şi extinderea forței de muncă de calitate, cu accent 
pe seniori. Obiectivul specific este acela de a pune la lucru strategii 
transnaționale pentru a exploata mai bine potențialul economic al 
îmbătrânirii populației, creând, în acelaşi timp, oportunități pentru 
întreprinderi prin 

1) investiții în capitalul uman format din persoane vârstnice de peste 50 de 
ani  

2) promovarea implicării lor în activități economice şi 

3) crearea unui cadru nou şi durabil din punct de vedere financiar catalizat de 
municipalități. 

Evaluarea practicii Principalele rezultate obținute de proiect au fost: 

• îmbunătățirile serviciilor publice şi, de asemenea, structura diferitelor 
soluții de adaptare a acestora în nevoile persoanelor vârstnice sunt uşor 
transferabile; 

• punctul forte îl reprezintă integrarea socială tot mai mare a populației 
vârstnice din district; 

• consorțiu complementar cu o conducere eficientă, care a făcut ca noua 
idee de proiect să poată fi pregătită. 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitate  

Toate elementele proiectului sunt uşor transferabile în diferite zone 
geografice. 

- Feedback în politică 

Nu există efecte specifice în politică, dar aceste proiecte guvernamentale 
locale au făcut posibilă introducerea şi formalizarea acestor tipuri de servicii 
pentru persoanele vârstnice din districtul Újbuda.  

- Spirală cvadruplă 

Guvernele locale şi societatea civilă care creează instituții de cercetare sunt 
implicate în parteneriate proiectului, dar, după elaborarea metodologiilor, 
implică întreprinderile în etapa de implementare. De fapt, administrațiile 
publice, întreprinderile, instituțiile de cercetare şi cooperativele sociale 
colaborează într-un mod foarte activ. Grupurile țintă, persoanele vârstnice, 
au fost implicate efectiv în activitățile de colectare şi testare a cerințelor.  

- Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumente 
de finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Scopul principal a fost acela de a proiecta, dezvolta şi testa un sistem 
inovator de servicii pentru persoanele vârstnice din mediul urban. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică Datorită asemănărilor puternice dintre problemele sociale / economice cu 
care se confruntă regiunile CE, cooperarea transnațională poate produce, 
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fără îndoială, rezultate mai bune într-un mod mult mai rentabil, în 
comparație cu eforturile individuale depuse de regiuni. Q-Ageing a dovedit 
beneficiul unei astfel de cooperări şi a constituit baza pentru împărțirea 
rolurilor şi sarcinilor în cadrul parteneriatului pentru exploatarea integrală a 
valorii adăugate a fiecărui partener. Această cooperare de succes a făcut ca 
municipalitatea să poată aplica pentru următorul proiect internațional în 
acest domeniu, care oferă posibilitatea de susținere a inovării. 

Programele legate de dezvoltarea parteneriatului internațional consideră ca 
cele principale şi ele, ca partener principal, au fost capabile să dea sens 
acestui aspect. 

Detalii de contact http://www.ujbuda.hu/60plusz 

Alte eventuale informații de 
interes 

Pagina web a proiectului:  

http://q-ageing.eu/ 

http://seniorcapital.eu/ 

 

http://q-ageing.eu/
http://seniorcapital.eu/
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Premiul pentru Administrația Locală apropiată de Persoanele Vârstnice  

Partener: INNOSKART 

Secțiunea Indicarea conținutului 

Titlul practicii Premiul pentru Administrația Locală apropiată de Persoanele Vârstnice  

Tema / problema exactă 
abordată de practică 

Premiul pentru Administrația Locală apropiată de Persoanele Vârstnice, în 
conformitate cu propunerea Consiliului pentru Persoanele Vârstnice, a fost creat de 
Ministrul Afacerilor Sociale şi Ministrul de INTERNE în 2004, pe baza decretelor de 
co-reglementare 58/2004 (12 iunie), ESZCSM BM. 

Fondatorii premiului, pe lângă recunoaşterea rezultatelor obținute până în prezent, 
ar dori să atragă atenția asupra faptului că administrațiile locale pot profita din plin 
de punerea în aplicare a politicii complexe privind îmbătrânirea activă. 

Prezentare generală a 
conținutului practicii 

Administrațiile locale pot aplica pentru Premiile pentru Administrația Locală 
apropiată de Persoanele Vârstnice printr-o ofertă care: 

1     îndeplineşte toate sarcinile care țin de competența lor, în conformitate cu 
legislația şi suplimentar  

2      pune în aplicare cerințele generale stabilite în Regulamentul 58/2004 şi 
ESZCSM -BM (18 iunie) privind stabilirea unui Premiu pentru Administrația Locală 
apropiată de Persoanele Vârstnice, cum ar fi: 

a) activitatea lor -. în special prin utilizarea posibilităților de subvenționare - 
încurajează funcționarea asociațiilor locale pentru persoane vârstnice, precum şi 
contribuie la implementarea programelor lor de agrement. 

b.) stabilirea unei cooperări exemplare cu persoane şi organizații din domeniul 
Îmbătrânirii Active, 

c.) implicarea, pe scară largă, a cetățenilor vârstnici şi asociațiilor acestora în viața 
publică locală, 

d.) prin crearea de oportunități de angajare mențin competențele existente ale 
cetățenilor vârstnici, ajuta la utilizarea experienței şi cunoştințelor lor şi încurajează 
îmbunătățirea calității vieții lor, 

3 prin punerea în aplicare a setărilor a) - d), dezvoltă sistemul de politici locale 
prietenoase cu persoanele vârstnice care asigura funcționarea lor pe termen lung şi 
profitabilă în acest domeniu. 

Locație - Țara: Ungaria 

- Regiunea sau cartierul sau zona metropolitană sau municipiul: oraşul 
Székesfehérvár  

În 2008, 68 de municipalități au depus cereri pentru premiu şi şase dintre acestea l-
au primit. Székesfehérvár este singurul oraş premiat din regiunea transdanubiană. 

Descrierea detaliată a 
practicii 

Cererile primite indică faptul că există multe moduri de a fi o administrație locală 
apropiată de persoanele vârstnice: 

•         Asigurarea că persoanele vârstnice se simt confortabil în localitatea lor. 

Acest lucru înseamnă că sunt bine informate cu privire la viața şi planurile oraşului, 
persoanele vârstnice fiind implicate în consultare pentru a se afla care le sunt 
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opiniile şi dorințele. Ele participă activ la viața oraşului şi obțin ajutor atunci când 
apelează la transportul local şi, de asemenea, la chestiunile administrative cu 
caracter personal, ce îi privesc direct. 

•      Asigurarea unui acces facil la sistemul de sănătate şi adaptarea serviciilor 
sociale la nevoile locale. 

•      Organizarea de programe culturale, evenimente de informare şi comunitare 
pentru persoanele vârstnice sau chiar implicarea lor în perioada de pregătire. 

•       Înființarea de cluburi ale pensionarilor, etc., în principal cercurile sociale 
pentru vârstnice interesate disponibile sau chiar sprijinirea grupurilor de artă 
ale pensionarilor pentru a ajunge la festivaluri locale sau naționale sau chiar 
internaționale. 
 

•     Construirea sau repararea trotuarelor, curățarea parcurilor şi montarea de 
bănci, asigurarea utilizării preferențiale a piscinelor, băilor termale şi punerea 
la dispoziție a facilităților comunitare 

•         Cursuri de suport (de exemplu, IT sau limbă) pentru persoanele vârstnice  

Unele municipalități primesc servicii diferite de la persoanele vârstnice: 

•    Pensionarii ocupă funcții publice, curăță parcurile, plantează flori în spații 
publice. 

•         Fac prăjituri de casă, produse de patiserie pentru zilele satului, 

•         Organizează evenimente locale, şi 

•         Se oferă voluntari în diferite domenii. 

Evaluarea practicii Punctul forte este recunoaşterea rezultatelor specifice ale activităților desfăşurate 
de responsabilul cu Persoanele Vârstnice din localitate. 

În timpul procesului de licitație: 

• solicitantul primeşte informații cu privire la nevoile specifice ale persoanelor 
vârstnice din localitate 

• învață cum să gândească şi să lucreze împreună ca parteneri, cu organizațiile de 
seniori din localitate şi alte organizații ale societății civile. 

• ideile valoroase şi inovatoare sunt colectate în legătură cu cererea, iar ele pot fi 
surse de inspirație şi pentru alte municipalități. (în 2004 a fost editat un volum 
intitulat "Administrații Locale apropiate de Persoanele Vârstnice", care serveşte ca 
o colecție de bune practici pentru primari care doresc, de asemenea, să devină 
apropiate de Persoanele Vârstnice. Volumul este disponibil pentru toate 
municipalitățile. (Legjobb gyakorlatok (tanulmány) (PDF, 534 kByte) 

Criterii pentru evaluare  

(Lista de aspirații) 

- Transferabilitate  

Toate elementele ofertei de atribuire sunt uşor transferabile în diferite zone 
geografice. 

- Feedback în politică 

Exista informații directe către factorii de decizie, iar efectele acestor servicii ale 
administrațiilor locale pot fi măsurate în plan local.  

- Spirală cvadruplă 

Administrațiile locale şi societatea civilă se implică în programele de parteneriat, 
dar se recomandă implicarea întreprinderilor în faza de punere în aplicare. 

http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=501/o
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Grupurile țintă, persoanele vârstnice, de obicei sunt implicate efectiv în toate 
cazurile.  

- Gradul de inovare (în guvernare, strângerea de fonduri, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc.) 

Scopul principal este acela de a încuraja administrațiile locale să proiecteze şi să 
dezvolte servicii inovatoare pentru persoanele vârstnice. Ideile inovatoare colectate 
sunt împărtăşite şi comunicate în nivel național, precum şi o parte din temele 
administrative inovatoare ale municipalităților. 

Construirea scenariului  

Lecții învățate din 
practică 

Sistemul Premiul pentru Administrația Locală apropiată de Persoanele Vârstnice şi-a 
atins ținta şi promovează şi distribuie cultura îmbătrânirii active în Ungaria, în 
spiritul unei societăți care include toate grupele de vârstă. Premiul încurajează 
administrațiile locale şi sprijină îmbătrânirea activă la nivel local şi, de asemenea, 
promovează cooperarea şi solidaritatea între generații. 

Detalii de contact http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=880  

Alte eventuale 
informații de interes 

http://hir6.hu/cikk/20058/081002_idosbarat_onkormanyzat_dij_szekesfehervarnak  

 

 

 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=880
http://hir6.hu/cikk/20058/081002_idosbarat_onkormanyzat_dij_szekesfehervarnak
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INMOLD d.o.o. 

Partener: RPK Uzice 

Secțiune Indicație cu privire la conținut  

Titlul practicii  INMOLD d.o.o. 

Temă precisă / Problemă 
abordată de această practică  

Proiectarea roboților și service  

Prezentare generală a 
conținutului practicii  

Inmold Ltd : 

Această societate produce roboți industriali Cartezieni – care sunt aplicați în 
cadrul industriei de prelucrare a materialului plastic.  

Roboții se clasifică în:  

Roboți cu acțiune laterală  

Roboți cu acțiune prin partea de sus  

Sisteme de extragere mecanică  

Pe baza unei experiențe extinse în domeniul proiectării și exploatării, 
acestea oferă:  

 1. Sistem IML pe mașinile de format prin injecție pentru: 

containere rotunde  

containere pătrate  

containere rectangulare  

containere ovale  

capace pentru formele date  

Toate aceste produse sunt utilizate în mare măsură de persoane vârstnice în 
viața de zi cu zi.  

 2. Roboți de înaltă viteză pentru extragerea și stivuirea pieselor 
formate prin injecție: 

căni pentru industria de lactate  

Cutii CD și DVD  

3. Roboți care pot poziționa și plasa piesele metalice în cadrul matriței de 
injecție  

 4. Echipament suplimentar: 

echipament de asamblare pentru produse formate prin injecție cu piese 
multiple  

echipament de transport  

Personal abilitat pentru serviciul clienți cu privire la: 

livrarea întregului sistem de ambalare  

service la timp  

Bunurile sunt în conformitate cu cerințele de bază de siguranță și, în special, 
cu directiva 98/37/CE. 

Locație regiune, district, zonă metropolitană sau municipiu  
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Republica Serbia  

Regiunea Serbiei de Vest și Sumadija  

Zona Zlatibor  

Municipiul Pozega  

Descriere detaliată a practicii 

 

  

- informații cu privire la istoric (date istorice și de bază) organisme 
implicate / implementare  

Inmold a fost înființată în 2006 în Požega (Republica Serbia). Fondatorul este 
Dl. Goran Jankovic care, împreună cu echipa sa de profesioniști, a încorporat 
experiența sa vastă în domeniul construcției de matrițe pentru matrițe de 
injecție și sisteme automate pentru ambalare IML.  

Produsele noastre de bază, de calitate înaltă sunt matrițe de înaltă viteză, cu 
o viață lungă de operare, proiectate, produse și testate în societatea 
noastră. Acestea sunt produse pe noi utilaje CNC și alte utilaje specializate.  

Portofoliu - INMOLD: 

Proiectarea și producerea de matrițe de ambalare de injecție, de calitate 
superioară, cum ar fi:  

containere 

cuve și găleți  

capace 

cutii și tăvi  

Cutii de CD și DVD  

piese pentru industria de automobile  

Asistență și service la timp cu privire la matrițele livrate și roboți IML 
specializați în cadrul industriei prin injecției  

INMOLD deține cunoștințele necesare, resursele și capacitatea tehnologică 
pentru performanțe de înaltă calitate în domeniul organizării și 
managementului, oferind numeroase avantaje de cooperare.  

- obiectivele practicii  

Dezvoltarea și extinderea producției și poziția de lider în cadrul 
domeniului său de pe piața SEE  

- proces și conținut detaliat al activității descrise mai sus  

- cadru legal:  

- societate privată pe acțiuni  

-  cadru financiar*: INMOLD este o societate privată care își realizează 
propriul profit prin vânzarea serviciilor și produselor sale, această 
societate având un rezultat de activitate pozitiv încă de la înființare  

Evaluare a practicii  - rezultate demonstrate posibile, de ex., prin indicatori cum ar fi: 
număr al inițiativelor publice și private, nr. de consorții între 
organismele de cercetare publice și private, nr. de societăți oficiale 
implicate, nr. de organisme intermediare oficial implicate, nr. de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, nr. total de personal, nr. de 
proiecte internaționale, nr. de mărci de calitate obținute (dacă 
există).  
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- factori de succes  

Preț favorabil, calitate de top  

Această societate investește în mod constant în instruirea personalului și 
dezvoltarea tehnologiei. 

În calitate de societate europeană care își îmbunătățește în mod constant 
structura organizațională și aptitudinile angajaților, și datorită condițiilor de 
activitate favorabile din țara noastră, această societate poate oferi matrițe 
la prețuri competitive. Pe de altă parte, ustensilele și sistemele noastre de 
producție respectă toate standardele globale de siguranță și calitate.  

Serviciile post-vânzare – cheia către o implementare de succes a 
sistemelor de producție  

Această societate dorește să fie la dispoziția diferitelor grupe de vârstă. 
Această societate este mândră de asistența și implementarea sistemului 
post-vânzare în cadrul instalațiilor de producție. Aceștia asigură asistență 
24/7 în orice parte a lumii în care au sedii.  

 

Ustensile și personalizare roboți  

Sistemele lor de producție sunt reglabile și se pot adapta cu ușurință la 
sistemele existente de producție. Indiferent dacă clienții au nevoie doar de 
o anumită matriță, sau de anumiți roboți sau de un sistem complet de 
producție – inginerii lor găsesc întotdeauna cele mai eficiente soluții. Pe 
baza matrițelor adecvate, este posibilă atât reducerea prețului cât și 
îmbunătățirea calității, în același timp.  

Pe lângă faptul că această societate este un furnizor de matrițe, este și un 
partener de afaceri de încredere.  

INMOLD a implementat cu succes ISO 9001:2008 și, de asemenea, își 
desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele VDA 6.3 și ISO&TS 169 

- puncte slabe: 

este dificil să asiguri bani suficienți pentru investiții în noi programe de 
producție iar situația economică din Serbia este săracă fapt ce 
agravează derularea afacerilor SME.  

Criterii de evaluare  

(Listă de aspirații) 

- Transferabilitate 

- Feedback în politică **?  

INMOLD este o societate modernă, prosperă, orientată către inovații în 
cadrul activității sale. Și, ca atare, aceasta contribuie la un climat de afaceri 
mai bun în Serbia, datorită aspirațiilor sale de a aduce pacea între societățile 
europene și de a îndeplini cerințele piețelor internaționale. Ei introduc noi 
produse care sunt utile și de ajutor pentru generația de persoane în vârstă.  

- Spirală cvadruplă***  

INMOLD are o orientare multi-disciplinară și susține și implementează ideea 
de activitate corporativă. Are o cooperare extraordinară cu autoritățile 
locale și instituțiile educaționale – mulți elevi ai școlii profesionale tehnice 
din Pozega sunt instruiți din punct de vedere practic în atelierele lor. Se 
preocupă de protecția mediului prin implementarea standardelor ISO 
adecvate în cadrul sistemului lor de producție și management.  
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Calitate mai mare a serviciilor și economisire a banilor alocați sistemului 
public de îngrijire a sănătății! 

Această societate a primit multe premii la nivel de republică, regional și 
local pentru o desfășurare extraordinară a activității și pentru oferirea de 
servicii de înaltă calitate, datorită orientării către inovație, eficienței, grijii 
acordate angajaților, orientării către export.  

- Menținerea independenței vârstnicilor la domiciliu pentru o 
perioadă mai lungă de timp  

Deoarece producția lor este robotizată și aceștia produc roboți, intenția este 
de a produce roboți pentru aplicații la domiciliu  

- Acceptarea de către vârstnici a tehnologiei și politicii  

Orice produse utile realizate de INMOLD care le facilitează viața, sunt foarte 
bine primite de vârstnici.  

- Reducerea consumului de energie contribuie la sustenabilitate  

Procesul lor de producție este actualizat, în conformitate cu standardele 
ISO, iar acest lucru contribuie la o eficiență energetică și sustenabilitate a 
societății.  

- Grad de inovare (în guvernare, mărirea fondurilor, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc) • 
Rbber processing 

 Cel de-al cincilea TÂRG INTERNAȚIONAL DE TEHNOLOGIE ȘI 
PERFORMANȚE TEHNICE care a avut loc în Belgrad, a fost de asemenea 
și o expoziție în cadrul căreia INMOLD și-a prezentat matrițele pe un 
utilaj ce acționează prin injecție;  

 Aceștia au participat în cadrul anumitor proiecte bazate pe inovație, 
finanțate de Republica Serbia (SIEPA – Agenția de Investiții și 
Promovare a Exportului din Serbia, Ministerul Educației și Științei, 
Ministerul Economiei și Finanțelor).  

 Aceștia își exportă ustensilele și alte produse către multe țări.  

Construirea scenariului  Scrieți povestea dumneavoastră și orice nu este captat de criterii!! 

Scrieți anecdotele dumneavoastră  

Lecții învățate din practică   

Informații de contact  INMOLD d.o.o.  

Vojvode Mišića 5 

31210 Požega, Serbia 

tel/fax +381 (0)31 3825 165, +381 (0)31 3825 565 

e-mail: office@inmold-ltd.com  

Persoană de contact: Ljubica Djurdjevic, director comercial și financiar  

Alte informații interesante  Website : www.inmold-ltd.com 

 

mailto:office@inmold-ltd.com
http://www.inmold-ltd.com/
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Controlpoint d.o.o. 

Partener: RPK Uzice 

Secțiune Indicație de conținut  

Titlul practicii  Controlpoint d.o.o. 

Temă precisă / Problemă 
abordată de această unitate  

Comandă automată  

Prezentare conținut practică  Comandă automată și proiectare industrială  

Principalul lor obiect de activitate este reprezentat de Proiectarea și 
implementarea sistemelor de automatizare, comandă automată și 
computerizată în cadrul producției și alte procese de toate tipurile, procese 
industriale, termotehnică, construcție de utilaje, tratarea apei … 

Soluția lor automată duce la o sporire a productivității, asigură siguranță și 
o bună calitate într-o manieră mai economică și mai flexibilă.  

Proiectele și soluțiile lor se aplică în special în:  

 controlul și monitorizarea liniilor și proceselor de producție 
tehnologică  

 reconstrucția și automatizarea utilajelor și instalațiilor  

 proiectarea și producția de ansambluri electronice pentru aplicații 
speciale  

Furnizează servicii către clienți, la un nivel de calitate aflat la standarde 
internaționale, cu prețuri bune și atitudine profesională a personalului.  

Portofoliu de soluții și tehnologii: 

 Tehnologii PLC  

 Software SCADA  

 comandă motor – tehnologie de acționare  

 tehnică de reglare a măsurării  

 calculatoare cu scop industrial și specializat  

 alimentare industrială  

Locație  regiune, district, zonă metropolitană sau municipiu  

Republica Serbia 

Regiunea Serbiei de Vest și Sumadija 

Zona Zlatibor  

Municipiul Uzice   

Descriere detaliată a practicii - informații cu privire la istoric (date istorice și de bază) organisme 
implicate / implementare 

Controlpoint a fost înființată în ianuarie 1996. Își desfășoară activitatea în 
domeniul ingineriei electronicii industriale, comandă automată, IT și 
telecomunicații. Având o experiență vastă și multe proiecte implementate, 
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Controlpoint este cotată ca fiind unul dintre cei mai buni parteneri de 
afaceri pe piețele din Serbia, Muntenegru și Macedonia.  

Poziția existentă de piață se bazează în primul rând pe orientarea către o 
bună calitate a produselor și serviciilor, consultanță, corectitudine și o 
abordare responsabilă față de clienți și obligațiile contractuale.  

Activități de bază  

 electronică industrială și automatizare  

 automatizarea facilităților  

 ingineria informaticii  

 telecomunicații 

Controlpoint are o echipă de peste 50 de persoane tinere, educate, cu o 
vastă experiență în integrarea soluțiilor moderne. 30% din aceste persoane 
dețin diplome universitare și 70% au o educație de școală secundară. Cele 
mai mari avantaje al Controlpoint sunt reprezentate de faptul că 
dimensiunea și organizarea societății le permite să îndeplinească cerințele 
celor mai buni contractori în cadrul celor mai complexe proiecte, din punct 
de vedere tehnic, organizațional și financiar, cu capacități proprii și minim 
angajament al experților externi.  

Dețin licențe pentru performanță și proiectare atât în curentele slabe cât și 
puternice, garantând soluții experte în conformitate cu standardele și 
regulamentele legale.  

Evaluarea practicii  - rezultate demonstrate posibile, de ex., prin indicatori cum ar fi: 
număr al inițiativelor publice și private, nr. de consorții între 
organismele de cercetare publice și private, nr. de societăți oficiale 
implicate, nr. de organisme intermediare oficial implicate, nr. de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, nr. total de personal, nr. de 
proiecte internaționale, nr. de mărci de calitate obținute (dacă 
există). 

- factori de succes  

Controlpoint a implementat mai multe proiecte care se referă la 
automatizarea hotelurilor și a multor unități de afaceri  

Criterii de evaluare  

(Listă de aspirații) 

- Transferabilitate 

- Feedback în politică **? 

- Spirală cvadruplă*** 

Prelucrare INMOLD  

 Menținerea independenței vârstnicilor la domiciliu pe o perioadă mai 
mare de timp. Toate produsele și serviciile lor electronice pot fi 
utilizate pentru o viață mai ușoară și mai bună a vârstnicilor, și pot fi 
personalizate în funcție de nevoile acestora.  

 Acceptare de către vârstnici a tehnologiei și politicii: Produsele și 
serviciile lor inovatoare și personalizate și prețurile scăzute sunt mult 
mau ușor acceptate de vârstnici.  

 Reducerea consumului de energie contribuie la sustenabilitate  
Soluțiile lor tehnice, procesele și serviciile automate reduc consumul 
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de energie, sporesc sustenabilitatea și fac viața mai ușoară.  

- Grad de inovare (în guvernare, sporirea fondurilor, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc). 

Instalații electrice inteligente  

 servicii IT de infrastructură  

- proiectare, realizarea și integrarea rețelelor LAN IP  

- instalare și întreținere a serverelor calculatoarelor.  

- sisteme de securitate a datelor (soluții de backup, pachete de 
service / securitate) 

 Soluții de internet  

- protecții firewall cu privire la router  

- acces de la distanță – VPN 

- Servere de Internet  

 servicii IT profesionale  

- comutare primară și rutare  

- soluții IPTV  

- proiectare și realizare de NOC  

- integrare IP cu alte subsisteme ale întregii unități, clădiri sau 
instalații  

Controlpoint este partener certificat al Microsoft.  

Controlpoint  este una dintre cele mai de succes societăți regionale în ceea 
ce privește implementarea soluțiilor complete de comunicații în toate 
mediile sectoarelor de afaceri. Ei conectează oameni, sisteme telefonice și 
infrastructură IT și, prin aceasta, sporesc productivitatea, economisind timp 
și bani. Ei programează și pun la dispoziție toate serviciile moderne de 
comunicație.  

 

 rutarea apelurilor la cele mai ieftine lini și legături (acest lucru este 
benefic în special pentru vârstnici)  

- telefonie VOIP  

- sisteme DECT  

- înregistrarea apelurilor 

- PC – integrare telefonică  

- Sistem de mesaje  

- GPRS și rețelistică radio  

- Licențe: Au 4 ingineri licențiați, autorizați de Camera Inginerilor 
din Serbia pentru executarea diferitelor lucrări electronice.  

Aplică următoarele standarde: 

 ISO 9001:2008 

 QMS în conformitate cu ISO 9001:2008 
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Construirea scenariului  Scrieți povestea dumneavoastră și orice nu este captat de criterii!! 

Scrieți anecdotele dumneavoastră  

Lecții învățate din practică   

Informații de contact  Nume: "Controlpoint" doo 

Adresă: 4, Miloša Obrenovića Street, 31000 Užice,  SERBIA 

Telefon : 00 381 31/510-037 

Cod fiscal.: 101615337 

Număr de înregistrare : 17043749 

Cod de activitate:2651 

Contact: Violeta Vuković 

Alte informații interesante  Website : www.controlpoint.rs  

 

http://www.controlpoint.rs/
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Rolomatik d.o.o. Bajina Basta 

Partener: RPK Uzice 

Secțiune Indicație de conținut 

Titlul practicii Rolomatik d.o.o. Bajina Basta 

Temă precisă / Problemă 
abordată de această unitate  

Producția de uși comandate de la distanță  

Prezentare conținut practică  Explicați pe scurt la ce se referă GP analizat și de ce este considerat un GP  

Rolomatik d.o.o.  produce: 

-Uși de garaj cu comandă de la distanță  

-Uși glisante de intrare  

-Porți cu comandă de la distanță  

Aceste produse sunt de un real ajutor pentru vârstnici deoarece le 
facilitează și reduc mișcarea în viața de zi cu zi.  

Locație Regiunea sau districtul sau zona metropolitană sau municipiul  

-Republica SERBIA 

-Regiunea Serbiei de Vest și Sumadija 

- Zona Zlatibor  

- Municipiul Bajina Basta   

Descriere detaliată a practicii  - informații cu privire la istoric (date istorice și de bază) organisme 
implicate / implementare 

Societatea a fost înființată în 1990 în Bajina Basta  (Republica Serbia) ca o 
societate privată în domeniul prelucrării metalului. Produsele lor principale, 
de înaltă calitate, sunt reprezentate de uși comandate de la distanță, cu o 
viață de operare lungă, de diferite tipuri (uși glisante de intrare, uși de 
garaj, porți, uși industriale), care sunt proiectate, produse, testate în cadrul 
societății noastre și instalate la locația clientului. Sunt fabricate pe bază de 
utilaje CNC și alte utilaje specializate, automate, de către un personal 
calificat.  

- obiective de activitate 

Dezvoltarea și extinderea producției și poziția de lider în domeniul său, pe 
piața din Serbia și pe piața balcanică  

- proces și conținut detaliat de activitate  

descris mai sus 

- cadru legal: 

Ltd. (d.o.o.) 

societate privată pe acțiuni  

- cadru financiar *: 

Rolomatik d.o.o. este o societate privată de familie, care își realizează 
propriul profit prin vânzarea de servicii și produse, având un rezultat pozitiv 
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al activității încă de la înființare.  

Evaluarea practicii - rezultate demonstrate posibile, de ex., prin indicatori cum ar fi: 
număr al inițiativelor publice și private, nr. de consorții între 
organismele de cercetare publice și private, nr. de societăți oficiale 
implicate, nr. de organisme intermediare oficial implicate, nr. de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, nr. total de personal, nr. de 
proiecte internaționale, nr. de mărci de calitate obținute (dacă 
există). 

Această societate este membru al Asociației societăților de prelucrare a 
metalului din cadrul Camerei noastre Regionale de Comerț din Uzice; Dețin 
Certificate ISO QMS menționate aici 

- factori de succes 

Prețuri bune, calitate de top a produselor cu instalare asigurată  

Această societate investește în mod constant în instruirea personalului și 
dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiei. Cumpără în mod constant noi 
utilaje și își măresc gama de produse 

În calitate de societate sârbă de succes care își îmbunătățește în mod 
constant structura organizațională și aptitudinile angajaților, și datorită 
condițiilor de activitate favorabile din țara noastră, această societate poate 
oferi uși comandate la distanță la prețuri competitive. Produsele și serviciile 
lor îndeplinesc toate standardele de sănătate, protecție a mediului și 
calitate, deoarece își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele 
ISO menționate mai jos.  

Serviciile post-vânzare – cheia către o implementare de succes a 
sistemelor de producție  

Produc pentru toții clienții din Serbia dar și exportă. De asemenea, sunt la 
dispoziția persoanelor din diferite categorii de vârstă. Sunt mândrii de 
serviciul de asistență post-vânzare pentru clienți.  

 

- puncte slabe: 

este dificil să asiguri bani suficienți pentru investiții în noi programe de 
producție iar situația economică din Serbia este săracă fapt ce agravează 
derularea afacerilor See. Pentru societățile sârbe este dificil să intre pe 
piața UE.  

 

Criterii de evaluare 

(Listă de aspirații) 

- Transferabilitate 

- Feedback în politică **? 

ROLOMATIK d.o.o. este o societate modernă, prosperă, orientată către 
inovații în cadrul activității sale. Și, ca atare, aceasta contribuie la un climat 
de afaceri mai bun în Serbia, datorită aspirațiilor sale de a aduce pacea 
între societățile europene și de a îndeplini cerințele piețelor internaționale. 
Ei introduc noi produse care sunt utile și de ajutor pentru generația de 
persoane în vârstă deoarece, printr-un singur click pe o telecomandă 
mișcarea acestora este redusă și facilitată.  

             Spirală cvadruplă*** 
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Rolomatik  este o societate modernă de producție care investește foarte 
mult în educația personalului și modernizarea și robotizarea proceselor de 
producție. Are o cooperare foarte bună cu autoritățile locale. Asigură 
protecția mediului prin implementarea Standardelor adecvate de 
Management al Calității ISO în cadrul procesului de producție și 
management. Își desfășoară activitatea în conformitate cu ISO 9001 :2008 ; 
ISO 14001 :2004 ; OHSAS 18001 :2001. 

Calitate mai mare a serviciilor și economisire a banilor alocați sistemului 
public de îngrijire a sănătății! 

Această societate a primit multe premii la nivel de republică, regional și 
local pentru o desfășurare extraordinară a activității și pentru oferirea de 
servicii de înaltă calitate, datorită orientării către inovație, eficienței, grijii 
acordate angajaților, orientării către export. 

- Acceptarea de către vârstnici a tehnologiei și politicii  

Prin utilizarea telecomenzii, este mai ușor pentru vârstnici să le utilizeze ca 
punct de sprijin.  

- Reducerea consumului de energie contribuie la sustenabilitate  

Procesul lor de producție este actualizat, în conformitate cu standardele 
ISO, iar acest lucru contribuie la o eficiență energetică și sustenabilitate a 
societății. 

- Grad de inovare (în guvernare, mărirea fondurilor, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc)• 
Rubber processing 

Participă în cadrul târgurilor de Construcție a Clădirilor care au loc în fiecare 
an în Belgrad  

Aceștia au participat în cadrul anumitor proiecte bazate pe inovație, 
finanțate de Republica Serbia (SIEPA – Agenția de Investiții și Promovare a 
Exportului din Serbia, Ministerul Educației și Științei, Ministerul Economiei 
și Finanțelor). 

Își exportă produsele și serviciile pe baza unui sistem de construcții la cheie 
către Suedia și țările învecinate  

Construirea scenariului  Scrieți povestea dumneavoastră și orice nu este captat de criterii!! 

Scrieți anecdotele dumneavoastră  

Lecții învățate din practică   

Informații de contact Persoană de contact: Predrag Jovanovic 

Rolomatik d.o.o. Bajina Basta, 

Businsko polje 252 

+381 31 38 68 000; fax:+381 31 38 69 407 

il: info@rolomatik.com 

Alte informații interesante  Website : www.rolomatik.com 

- diverse documente (rapoarte, prezentări, etc)  

Pe site-ul lor este prezentat un document de politică a calității  

 

mailto:info@rolomatik.com
http://www.rolomatik.com/
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Program Național pentru Dezvoltarea Structurilor de Îngrijire la Domiciliu în Bosnia-Herțegovina 

Partener: LiNK 

Secțiune Indicație cu privire la cuprins 

Titlul practicii Program Național pentru Dezvoltarea Structurilor de Îngrijire la Domiciliu în 
Bosnia - Herțegovina 

Temă precisă / Problemă 
abordată de această unitate  

Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice bolnave  

Prezentare conținut practică  Programul se ocupă de îngrijirea zilnică a persoanelor vârstnice și bolnave. 
Prezentul program este diferit de alte programe și proiecte deoarece, în 
acest caz, beneficiarii (persoanele vârstnice și bolnave) stau la domiciliu și 
noi (membrii personalului) mergem și îi vizităm și îi susținem în ceea ce 
privește necesitățile lor legate de: îngrijire medicală, curățenie și alte 
probleme cum ar fi includerea în societate, administrare, etc. Ne dorim ca 
acest segment al populației să aibă condiții mai bune de trai, demnitate și o 
îngrijire adecvată a sănătății.  

Locație Bosnia și Herțegovina  

Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Teslil și Teiani 

Odiak Modriia, Derventa, Briko și Zavidovi1i 

Descriere detaliată a practicii Informații de bază: Programul pentru îngrijirea la domiciliu a început cu 1-8 
ani în urmă ca rezultat al cercetării cu privire la sănătatea și condițiile de trai 
ale persoanelor bolnave și în vârstă. Coordonarea proiectului este realizată 
de Caritas din Bosnia și Herțegovina, prin Diocesan Caritas din Sraievo, Bania 
Luka și Mostar. În cadrul proiectului sunt implicați B asistenți medicali, patru 
persoane care se ocupă de curățenie și 30-50 voluntari. Întregul personal se 
ocupă de îngrijirea a 400 – 700 beneficiari pe an. Proiectul este implementat 
în Saraievo, Mostar, Banja Luka, Tesli1 și Teiani, și alsct în Derventa, )diak, 
Modriia, Briko și, recent, în Zavidoviti, și beneficiază de un suport al 
diverșilor donatori din cadrul rețelei Caritas, Guverne din afara Bosniei și 
Herțegovinei, și un mic suport din partea instituțiilor locale. În afară de 
activitatea care se bazează pe îngrijirea persoanelor bolnave și vârstnice, de 
asemenea, programul este orientat către extinderea și sprijinirea acestui tip 
de îngrijire socială și de sănătate pentru persoanele vârstnice, o metodă de 
îngrijire mai umană și mai demnă, încercând să influențeze Instituțiile să 
accepte acest tip de îngrijire prin implementarea în cadrul sistemului de 
sănătate și social. Am reușit să semnăm Memorandumul de înțelegere cu 
toate Instituțiile relevante din acest domeniu, iar aceștia ne susțin eforturile 
și activitatea. Personalul nostru este educat iar voluntarii sunt instruiți de 
către membrii personalului cu privire la lucrul cu persoanele bolnave și 
vârstnice. Pe întreaga perioadă de implementare a acestui program, am 
activat într-un grup informal de organizații non-guvernamentale în ceea ce 
privește schimbul de informații cu privire la lucrul cu persoane în vârstă. 
Grupul a fost invitat să lucreze pe baza unui document de Politică în Bosnia 
și Herțegovina, cu privire la persoanele vârstnice, cu Instituțiile Statului și 
UNFPA. Grija noastră constantă pentru persoanele vârstnice și bolnave ne-a 
ajutat să ne creăm o relație cu Centrele de bunăstare socială, Municipalități 
și alte instituții locale de stat. 
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Scop: Crearea de structuri de îngrijire a sănătății în B&H pentru a îmbunătăți 
condițiile de trai și sănătate ale persoanelor bolnave și vârstnice și 
integrarea acestor servicii în sistemele sociale și de sănătate.   

 

Proces și conținut detaliat al GP: 

Asociația Națională Caritas din Bosnia și Herțegovina, în cadrul procesului, 
este responsabilă cu coordonarea Diocesan Caritas, pentru raportare, 
extindere și sprijin, precum și relațiile publice și comunicarea cu donatorii. 
Diocesan Caritas coordonează activitatea asistenților medicali și personalului 
de curățenie, raportând către Asociația Națională Caritas. Asistenții medicali 
și persoanlul de curățenie asigură faptul că toți beneficiarii au parte de o 
îngrijire adecvată zilnic. Fiecare asistent medical are în jur de 40 de 
beneficiari pe care îi îngrijesc, persoanlul de curățenie reprezentând la 
rândul să o parte importantă a acestei activități. Asistenții medicali asigură 
beneficiarilor îngrijire medicală, iar persoanlul de curățenie le asigură 
condiții mai bune de trai. Voluntarii sprijină asistenții medicali și persoanlul 
de curățenie în cadrul procesului de îngrijire a persoanelor vârstnice. 
Întregul proces este deja demarat și se desfășoară de aproape 18 ani.  

Cadru legal: 

Caritas din Bosnia și Herțegovina este înregistrat la Ministerul Justiției din 
B&H, încă din anul 1995.  

Asistenții medicali reprezintă un personal calificat cu licență de activitate.  

Cadru financiar: 

Fondurile pentru proiect nu sunt ușor de găsit deoarece subiectul 
persoanelor vârstnice nu este foarte popular. Dar beneficiem de un suport 
important din cadrul rețelei noastre de parteneri Caritas, donatorilor și 
Guvernelor din străinătate. Aceștia înțeleg nevoile acestor persoane și au 
recunoscut acum mulți ani importanța acestui tip de servicii.  

Evaluarea practicii   400 - 700 persoane bolnave și vârstnice primesc îngrijire medicală și 
asistență pentru curățenia la domiciliu  

 Număr de instruiri realizate pentru membrii personalului executiv de 
îngrijire  

 Număr de instrucțiuni și consultanțe pentru membrii familiei  

 Numărul de sesiuni de instruire pentru voluntari  

 Cooperare și colaborare cu persoanele responsabile în domeniul 
îngrijirii sociale și de sănătate la nivel regional și național. Cooperare 
cu organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale  

 Este asigurată o finanțare parțială.  

Date statistice pentru ultimul an cu privire la asistenți medicali, personalul 
de curățenie și voluntari:  

Număr de servicii: 71.763 

Număr de vizite: 15.915 

Număr de ore petrecute cu pacienții de către voluntari: 1.231 

Număr de servicii acordate de voluntari: 2.159 

Număr de beneficiari (Banja Luka, Teslit, Teianj, and Mostar): 404 

Elementele de dezavantaj sunt: 

 Număr de persoane șomere care îngreunează procesul de găsire a 
voluntarilor  
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 Situația din stat, bugetul este deja supraîncărcat și fără posibilitatea 
de a prelua costurile proiectelor  

Subiectul ”Populația vârstnică” nu este popular în rândurile donatorilor  

Criterii de evaluare  

(Lista de aspirații) 

O bună practică este aplicabilă serviciului nostru de sănătate, cu anumite 
corecții cu privire la personal și buget.  

Proiectul este recunoscut de instituțiile de stat care activează în domeniul 
politicii Sănătății și Sociale. Acestea au semnat Memorandumul de 
înțelegere, vorbesc întotdeauna despre proiectele noastre, acordându-le 
importanță și susținându-ne activitatea pe care o întreprindem referitor la 
această categorie a populației.  

 

Toți beneficiarii incluși în proiect îndeplinesc aceleași criterii:  

 Persoane vârstnice și bolnave  

 Persoane cu nevoi (în special cazuri sociale sau persoane fără 
familie)  

Beneficiarii pot solicita îngrijire la domiciliu în orice moment la birourile 
Caritas, pe baza unui singur apel telefonic, după aceea personalul le 
întocmește profilul împreună cu asistentul social și asistentul medical și se 
întocmește lista cu nevoile persoanei respective.  

Beneficiarul proiectului de îngrijire la domiciliu poate fi orice persoană, 
indiferent de naționalitate, religie, credințe, sex sau culoarea pielii.  

Membrii personalului sunt plătiți cu normă întreagă sau jumătate de normă 
pentru activitatea prestată în cadrul Caritas.  

Voluntarii lucrează gratis, dar au întruniri anuale, opțiuni gratuite de 
educație, oportunitatea de a învăța ceva nou și de a ajuta persoanele 
vârstnice.  

Coordonatorii lucrează cu normă întreagă sau jumătate de normă în cadrul 
Caritas.  

Beneficiarii își păstrează mediul familiar, obiceiurile și activitățile sociale.  

Un nou document de Politică pentru populația vârstnică va fi principalul 
punct de la care guvernarea statului vrea să facă o diferență în ceea ce 
privește condițiile de trai ale persoanelor vârstnice, redactând pentru 
acestea un document de politică.  

În acest moment, Caritas este unica organizație care oferă aceste tipuri de 
servicii în Bosnia și Herțegovina:  

 absolut gratuit pentru toți beneficiarii  

 profesionalism (personal educat)  

 totalitate (îngrijire medicală, consiliere, curățenie, viață socială)  

Aceste tipuri de servicii reprezintă o bună practică în multe țări, 
recunoscută, acceptată și implementată. În acest fel, serviciul este realizat în 
conformitate cu nevoile individuale ale beneficiarilor. Nevoile beneficiarilor 
sunt acoperite iar imaginea socială globală este îmbunătățită prin condiții de 
trai mai bune pentru această categorie a populației.  

Instrumentul de creștere a fondurilor este reprezentat de rezultatele bune 
în cadrul acțiunilor trecute și viitoare față de beneficiari  

 bani pentru îngrijirea sănătății! 

 menținerea independenței vârstnicilor la domiciliu, pentru o 
perioadă mai mare de timp  
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 acceptare de către vârstnici a tehnologiei și politicii  

 reducerea consumului de energie, creșterea sustenabilității  

 Grad de inovare (în guvernare, sporirea fondurilor, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc). 

Construirea scenariului  Acest proiect este specific deoarece majoritatea serviciilor se leagă de faptul 
că persoanele beneficiază de servicii, indiferent dacă este vorba de 
consiliere sau suport material sau altceva. Dar acest proiect reprezintă o 
Dragoste reală, deoarece mergem la domiciliul lor, le oferim suport, 
asistență, consiliere, dragoste și îngrijire.  

Zâmbetul și expresia lor pe care parcă stă scris ”Mulțumesc” este cel mai 
frumos și mai important lucru pe care îl obținem din partea beneficiarilor 
acestui proiect.  

Lecții învățate din această 
practică  

 Nevoile beneficiarilor trebuie să fie pe primul loc  

 Îngrijirea sănătății și îngrijirea socială sunt două lucruri diferite dar 
foarte apropiate și depind una de cealaltă.  

 Dragostea și recunoștința pe care le primim din partea beneficiarilor 
nu pot fi plătite  

Persoanele vârstnice pot acum avea o viață demnă și mult mai bună  

Informații de contact +387 33 206 447 

Dijana Muzicka, Manager Proiect 

Alte informații interesante www.carbkbih.org  

Alte rapoarte din anii anteriori cu privire la acest proiect pot fi găsite pe site-
ul din secțiunea PR&Mediji în Godiinja izvjei1a. Unele din ele sunt chiar în 
engleză.  

 

 

http://www.carbkbih.org/
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Îngrijire a persoanelor vârstnice și cu dizabilități.  

Partener: LiNK 

Secțiune Indicație de cuprins 

Titlul practicii Îngrijirea persoanelor vârstnice și cu dizabilități  

Temă precisă / Problemă 
abordată de această practică  

Ajutorul acordat vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi.  

Prezentare conținut practică  Asigurarea de asistență psihologică și materială persoanelor vârstnice și cu 
dizabilități în cadrul traiului de zi cu zi. Acesta este un lucru benefic 
deoarece, astăzi, multe persoane locuiesc singure, în voia sorții și izolate de 
viața și umanitatea persoanelor care îi înconjoară, și, astfel, orice fel de 
ajutor este prețios.  

Locație BiH, Regiunea Herțegovina, 

Municipiul Capljina (24 comunități locale și zonă metropolitană în apropiere)  

Descriere detaliată a practicii  Pe perioada războiului și în perioada postbelică, Crucea Roșie Spaniolă este 
implicată activ în cadrul proiectelor de susținere a persoanelor vârstnice și 
cu dizabilități. Cu donații modeste de la Crucea Roșie federală și națională, 
Crucea Roșie din Capljina țintește către a fi o organizație de sine stătătoare.  

Obiectivele de bună practică sunt reprezentate de îngrijirea adecvată a unui 
grup de persoane vulnerabile din punct de vedere social. O strângere de 
mână poate fi uneori un bun indicator de îngrijire și respect pentru 
persoanele vârstnice și cu dizabilități, iar acest lucru îi va face să își dea 
seama că nu sunt singuri și că merită să trăiască.  

Crucea Roșie din Eapljina, pe lângă activitățile întreprinse pentru ajutarea 
persoanelor vârstnice și infirme, a realizat următoarele activități: colectarea 
elementelor de hrană, donarea de dispozitive ortopedice  și colectarea și 
distribuirea de produse pentru igienă. Voluntarii Crucii Roșii participă în 
cadrul acțiunilor de colectare care sunt realizate în centrele comerciale din 
orașul nostru în care acționează conaționalii noștri al căror scop principal 
este acela de a ajuta umanitatea. La finalizarea acțiunii, voluntarii au donat 
persoanelor vulnerabile hrana și produsele de igienă colectate. Donarea 
dispozitivelor ortopedice este de asemenea un segment al îngrijirii 
persoanelor vârstnice și cu dizabilități. De asemenea, există o mare nevoie 
de scutece pentru adulți (din cauza naturii bolii). Cantitățile disponibile sunt 
limitate.  

cadru legal: Legea Voluntariatului, Monitorul Oficial 11.0/2012 

Din cauza situației dificile din țară, ne este din ce în ce mai dificil să obținem 
ajutor umanitar și suport.* 

Evaluarea practicii Pe baza unei solicitări trimise la adresele oamenilor de afaceri, prin fondul 
lor de contribuții, aceștia au realizat pachete cu alimente și produse de 
igienă în perioada Sărbătorilor de Crăciun împreună cu voluntarii.  

Deseori, voluntarii au parte de întâlniri emoționante cu bătrânii și infirmii. 
Datorită faptului că au ajuns să cunoască poveștile specifice de viață ale 
acestor persoane, au ajuns să le cunoască mult mai bine nevoile, au început 
să transmită aceste informații și cunoscuților lor, fapt ce a contribuit la 
creșterea numărului de voluntari și la extinderea dorinței de a-i ajuta pe 
ceilalți. În mediul nostru, avem exemple de tineri voluntari, conduși de 
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lecțiile pe care le-au învățat, iar chemarea lor se îndreptă către ocupații 
legate de asistența socială.  

 

În ciuda dorinței și eforturilor mari depuse de personalul și voluntarii din 
cadrul Crucii Roșii pentru a ajuta persoanele vulnerabile din punct de vedere 
social, de cele mai multe ori acest lucru este îngreunat din cauza finanțării. 
Aceasta este una dintre deficiențele majore.   

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații)  

 

- Portabilitate 

- Politici de feedback **** 

 În conformitate cu modelul utilizatorilor finali, în coordonarea 
bunăstării sociale, comunitățile locale realizează o listă a utilizatorilor. 
Crucea Roșie operează în cazuri de dezastre naturale și pe perioada 
sărbătorilor, moment în care nimeni nu ar trebui să fie uitat. Prioritare 
sunt persoanele fără familie, suplimentar persoanelor imobile, bolnave, 
cu afecțiuni psihice și persoane din zone geografice izolate.  

 Misiunea noastră este de a vizita persoanele vârstnice și infirme la 
domiciliul acestora, ajutându-le în rezolvarea problemelor prin 
asigurarea unor servicii zilnice (cumpărături, plata facturilor…) 

 Susținerea fiecărei experiențe de viață și asistență valoroasă, creând o 
lume în care noi trăim astăzi.  

 Calitate ridicată a serviciilor și economisire a banilor publici pentru 
sănătate! 

 Menținerea independenței vârstnicilor la domiciliu pe o perioadă mai 
mare de timp.  

 Acceptarea de către vârstnici a tehnologiei și politicii  

 Reducerea consumului de energie, contribuție adusă sustenabilității  

 Grad de inovare (în guvernare, mărirea fondurilor, instrumente de 
finanțare, marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc) 

Construirea scenariului  În punctele geografice cele mai înalte ale municipiului, animalele sunt 
singurele ființe cu care comunică femeile în vârstă care locuiesc 
singure. Cei mai apropiați vecini sunt la o distanță de 4-5 km. Prima 
noastră plecare a fost o experiență unică. După un drum de o jumătate 
de oră parcurs cu mașina, am fost nevoiți să ne continuăm drumul pe 
jos. Știind unde mergem, am fost destul de șocați. După o lungă 
perioadă de mers pe jos, am ajuns la o colibă mică din piatră. După 
surpriza inițială cauzată de faptul că ne-a văzut, bucuroasă pentru ceea 
ce i-am adus, a încercat să ne povestească toate experiențele sale. În 
momentul în care am încercat să îi propunem posibilitatea de a locui cu 
rudele în suburbie, nu ne-a lăsat să terminăm ceea ce aveam de spus și 
ne-a anunțat faptul că dacă o vom vizita mai des, totul va fi bine. Din 
cauza faptului că Crucea Roșie din Eapliina nu are o mașină proprie, 
întotdeauna trebuie să căutăm mijloace de transport în altă parte. Cele 
mai mari probleme le întâmpină pe perioada iernii, când ne întrebăm 
dacă aceste persoane au ce mânca. Fiecare călătorie este o călătorie în 
necunoscut.  

 În momentul în care a ajuns grupul cu produse alimentare și de igienă, 
bărbatul care locuia singur, neajutorat și respins de ceilalți, este atât de 
încântat de vizita noastră și de cadourile aduse, și se bucură ca un copil. 
Cu toții ne bucurăm iar el râde și plânge în același timp. La final ne-a 
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mărturisit că acesta este cel mai fericit Crăciun pe care și-l poate 
aminti.   

Lecții învățate din practică Ajutorul acordat persoanelor vârstnice și infirme, dă sens vieții noastre.  

Informații de contact Tel/fax +387 36 808 265 mob. +387 63 063 359 - 242 

Email : crvenikriz.caplj ina@ hotmail. com 

Alte informații posibil 
interesante 
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Smart Home (Domiciliu inteligent) 

Partner: LiNK 

Secțiune Indicație de cuprins 

Titlul practicii Smart Home 

Temă precisă / Problemă 
abordată de această practică  

Suport pentru comanda dispozitivelor electrice în gospodărie pentru 
persoanele vârstnice și imobile.  

Prezentare conținut practică  Automatizarea echipamentului electric, suport acordat pentru economisirea 
de energie pentru persoanele vârstnice și cu dizabailități.  

Locație Bosnia și Herțegovina 

Regiunea Herțegovina, HNK, Mostar 

Descriere detaliată a practicii  Trendir Ltd. este o societate mică care are un produs unic în BiH și la o scară 
mai largă:  

 Automatizare completă și unități de control în cadrul sistemului 
Smnart Home - SmartHome. 

 Instruire detaliată, garanție și întreținere a echipei profesionale. 

 Nici un fel de obstacole legale 

 - Accesibil din punct de vedere financiar, îmbunătățiri pe bază de 
sistem Lego  

Evaluarea practicii Prezentare a show-room-ului existent 

Inițiativa lansează economisirea de energie în școli și unități publice prin 
automatizarea acestora. Pe scurt, tehnologia permite o economisire mare 
de energie, niveluri ridicate de confort și siguranță, precum și asistență în 
realizarea responsabilităților gospodărești zilnice prin automatizare. 
Întreaga inovație cu o implementare rapidă și ușoară.  

Dezavantaje: acceptarea noutăților 

Criterii de evaluare 

(Lista de aspirații) 

Instalațiile pot fi ușor transferate în alte clădiri.  

Transferabilitate 

Feedback în politică** 

Spirală cvadruplă*** 

Calitate ridicată a serviciilor și economisirea banilor publici pentru sănătate! 

Menținerea independenței vârstnicilor la domiciliu pe o perioadă mai mare 
de timp. Acceptarea de către vârstnici a tehnologiei și politicii  

Reducerea consumului de energie, contribuție adusă sustenabilității  

Grad de inovare (în guvernare, mărirea fondurilor, instrumente de finanțare, 
marketing, internaționalizare, procese, servicii, etc) 

Construirea scenariului Trendir Ltd. a implementat o multitudine de proiecte inovatoare și unice în 
BiH și în regiune. De exemplu, comandă vocală pentru calculatoare pentru 
persoanele cu 100% dizabilități, dispozitive cu comandă de la distanță, 
economisire a energiei, etc.  

 

Lecții invățate din practică  

Informații de contact Trendir doo Mostar BIH, office@pametna-kuca.ba  

mailto:office@pametna-kuca.ba
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Tel/fax: 00 387 36 323 I37 

Alte informații posibil 
interesante 

www.pametna-kuca.ba  

 

http://www.pametna-kuca.ba/
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Proiect USEFIL – Medii inteligente modeste pentru un trai independent  

Partener: Agenția de dezvoltare din Grevena  

Următoarele Bune Practici prezentate de Agenția de Dezvoltare din Grevena se referă la Bunele practici la nivel 
național și UE deoarece nici un fel de Bune Practici nu au fost găsite în Macedonia de Vest. Mai mult, Bunele 
Practici prezentate mai jos, pun accentul, în cea mai mare măsură, pe oportunitățile de a ajuta vârstnicii să 
trăiască independent, la domiciliul lor, pe o perioadă mai lungă de timp, prin creșterea autonomiei și mobilității în 
timp ce sunt implicați mai mulți deținători cheie de interese multi-disciplinari, naționali, în domeniul tehnologiilor 
de inteligență ambientală pentru un trai independent al vârstnicilor.  

 

Secțiune Indicație de cuprins  

Titlul practicii Proiect USEFIL – Medii inteligente modeste pentru un trai independent  

Temă exactă / Problemă 
abordată de această practică  

Proiectul USEFIL se adresează golului creat între cercetările tehnologice 
avansate și nevoile practice ale vârstnicilor, prin dezvoltarea de soluții 
avansate, dar la un preț convenabil, modeste pentru monitorizare și 
comunicare web la domiciliu. USEFIL utilizează o tehnologie la preț scăzut 
pentru a dezvolta servicii imediat aplicabile ce vor ajuta vârstnicii în ceea ce 
privește menținerea independenței și suportul activităților zilnice. Instalarea 
sistemului USEFIL nu va necesita modernizarea reședinței unei persoane, 
sistemul fiind practic invizibil după instalare. Deoarece sistemul va fi acționat 
pe bază de software, pe bază de platforme cu sursă deschisă, aplicațiile pot 
fi ușor adăugate sau scoase, fără o limită reală cu privire la numărul total de 
servicii oferite. USEFIL intenționează să ofere instrucțiuni pentru 
comunitatea dezvoltatorilor de tehnologie pentru optimizarea generațiilor 
viitoare de aplicații pentru vârstnici. Implementarea tehnologiei se va baza 
pe acceptarea de către utilizatori și o înțelegere a interacțiunilor de utilizare 
care vor satisface într-adevăr nevoile utilizatorilor.  

Prezentare a conținutului 
practicii  

Proiectul USEFIL se adresează golului creat între cercetările tehnologice 
avansate și nevoile practice ale vârstnicilor, prin dezvoltarea de soluții 
avansate, dar la un preț convenabil, modeste pentru monitorizare și 
comunicare web la domiciliu. USEFIL utilizează o tehnologie la preț scăzut 
pentru a dezvolta servicii imediat aplicabile ce vor ajuta vârstnicii în ceea ce 
privește menținerea independenței și suportul activităților zilnice. Instalarea 
sistemului USEFIL nu va necesita modernizarea reședinței unei persoane, 
sistemul fiind practic invizibil după instalare. Deoarece sistemul va fi acționat 
pe bază de software, pe bază de platforme cu sursă deschisă, aplicațiile pot 
fi ușor adăugate sau scoase, fără o limită reală cu privire la numărul total de 
servicii oferite. USEFIL intenționează să ofere instrucțiuni pentru 
comunitatea dezvoltatorilor de tehnologie pentru optimizarea generațiilor 
viitoare de aplicații pentru vârstnici. Implementarea tehnologiei se va baza 
pe acceptarea de către utilizatori și o înțelegere a interacțiunilor de utilizare 
care vor satisface într-adevăr nevoile utilizatorilor. Conceptul platformei 
USEFIL constă în următoarele:  

Monitorizare modestă: Camere video la preț scăzut ce vor asigura 
monitorizarea parametrilor de comportament, emoționali și 
psihologici 

Mobilitate: O unitate mobilă ce se poartă la încheietură ce va putea 
furniza date utile 
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Simplitate: O unitate TV Web va acționa în calitate de cale de acces la 
internet. 

Sociabilitate: Tabletă – PC la preț scăzut conectată la o rețea socială.   

AI: Sistem de suport ce va furniza mijloacele de alarmă și pronostic.  

Dovadă a conceptului: aplicații demo pentru dispozitive 

Personalizare: asigurarea de instrucțiuni pentru dezvoltatori pentru 
generarea de aplicații pentru vârstnici.  

Locație - Grecia, Finlanda, Germania, Israel, Olanda, Marea Britanie  

- Attiki și Macedonia Centrală din Grecia  

Descriere detaliată a practicii  Principala motivație a USEFIL: susținerea traiului independent pentru 
vârstnici, la domiciliul acestor, pe o perioadă mai lungă de timp, prin 
proiectarea, dezvoltarea și instalarea de sisteme.  

 

 

Obiective USEFIL  

Ușurința utilizării:  

Dezvoltarea unei abordări simplificate utilizând soluții ICT modeste, la 
preț scăzut și ușor de utilizat.  

Asigurarea de servicii mai adaptabile nevoilor individuale și 
preferințelor (personalizare) 

Promovarea de sisteme și servicii dezvoltate a căror instalare nu 
necesită modernizarea reședinței vârstnicilor și nici noi aptitudini.  

Caracter util (pentru utilizatorii finali și deținătorii principali de interese): 

Suportul acordat vârstnicilor pentru menținerea activităților lor 
sociale.  

Susținerea mobilității  

Furnizarea unui nou sistem de îngrijire a sănătății, redefinind modul de 
tratare a vârstnicilor și administrarea serviciilor de îngrijire a 
sănătății  

Promovarea de soluții de îngrijire a sănătății, eficiente din punct de 
vedere al costurilor și timpului, pentru utilizatorii finali și îngrijitori:  

Sisteme la prețuri scăzute,  

platforme cu sursă deschisă, 

facilitarea dezvoltatorilor din întreaga lume în ceea ce privește 

 generarea de aplicații pentru vârstnici, reducând costurile 

 Guvernelor pentru generarea de servicii ICT pentru 

 comunitatea vârstnicilor.  

Proiect finanțat prin FP7 (FP7-ICT-2011-7), buget €4.628.909  
Coordonator proiect: NCSR Demokritos, Grecia 

Alți parteneri din Grecia: Aristotelio Panepistimio Thessalonikis  

Evaluarea practicii  8 parteneri implicați din țări din UE și Israel, 1 consorțiu internațional, 1 
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proiect internațional.  

Factorii de succes sunt legați de ușurința utilizării și utilitatea obiectivelor 
proiectului.  

Elementul slab este reprezentat de accentul tehnologic.   

Criterii de evaluare 

(Listă de aspirații)  

 

Practica este transferabilă deoarece soluțiile și rezultatele tehnologice și 
practicile utilizate pot fi cu ușurință copiate.  

În ceea ce privește feedback-ul în politică, USEFIL asigură, prin soluțiile 
tehnologice propuse, o ”hartă a drumului” pentru considerațiile politice 
viitoare cu privire la promovarea traiului independent al vârstnicilor, precum 
și pentru colaborarea fructuoasă a diferiților jucători cheie ai lanțului de 
valori.  

Suplimentar, proiectul implică centre de cercetare, furnizori de tehnologie și 
utilizatori finali pentru a evalua eficiența și utilitatea tehnologiilor și 
soluțiilor propuse.  

Proiectul a ajutat la dezvoltarea soluțiilor de menținere a independenței 
vârstnicilor, la domiciliu, pe o perioadă mai lungă de timp, în timp ce a fost 
acceptat de vârstnici deoarece a fost observat în decursul mai multor acțiuni 
pilot.  

Inovația proiectului este reprezentată de procesele și serviciile oferite prin 
utilizarea de noi tehnologii și implicarea tuturor legăturilor lanțului de 
furnizare.  

Construirea scenariului  

Lecții învățate din practică  Principala lecție învățată este reprezentată de faptul că, pe baza tehnologiei, 
pot fi realizate îmbunătățiri semnificative cu privire la traiul independent al 
vârstnicilor.  

Informații de contact homerpap@dat.demokritos.gr, antoniskorakis@dat.demokritos.gr  

Alte informații interesante 
posibile  

http://www.usefil.eu  

 

mailto:homerpap@dat.demokritos.gr
mailto:antoniskorakis@dat.demokritos.gr
http://www.usefil.eu/
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Proiect pilot pentru susținerea pacienților ce suferă de Alzheimer  
Partener: Agenția de Dezvoltare din Grevena 

Secțiune Instrucțiune de cuprins 

Titlul practicii Proiect pilot pentru susținerea pacienților ce suferă de Alzheimer 

Temă exactă / Problemă 

abordată de această practică 
Noi tehnologii pentru apelurile de urgență și descoperirea locației 
persoanelor ce suferă de boala Alzheimer. 

Prezentare conținut practică  Proiectul Pilot pentru susținerea persoanelor ce suferă de boala Alzheimer 
are drept scop asigurarea de asistență pacienților ce suferă de Alzheimer 
prin implementarea apelurilor în caz de urgență și aflarea locației acestora. 
Proiectul este implementat de Comunitatea bolnavilor de Alzheimer din 
Thessaloniki cu susținere și sponsorizare din partea societății VIDAVO S.A.  

Obiectivele practicii (nu mai 
mult de 500 caractere)  

Obiectivele proiectului sunt reprezentate de sporirea independenței 
pacienților și a îngrijitorilor lor și îmbunătățirea calității vieții.  

Locație - Grecia  

Descriere detaliată a practicii  Proiectul Pilot pentru susținerea persoanelor ce suferă de boala Alzheimer 
are drept scop asigurarea de asistență pacienților ce suferă de Alzheimer 
prin implementarea apelurilor în caz de urgență și aflarea locației acestora. 
Proiectul este implementat de Comunitatea bolnavilor de Alzheimer din 
Thessaloniki cu susținere și sponsorizare din partea societății VIDAVO S.A. 
În cadrul proiectului sunt implicați membri ai Comunității Bolnavilor de 
Alzheimer din Thessaloniki și îngrijitorii acestora, care, prin intermediul 
aplicației Vidatrack pot localiza și identifica pacientul în cazul în care acesta 
s-a pierdut. Nu doar îngrijitorii, ci și membrii conducerii societății au acces 
la serviciul care asigură suport în caz de nevoie.  

Evaluarea practicii   Proiectul Pilot pentru susținerea persoanelor ce suferă de boala Alzheimer 
a fost implementat într-o perioadă de 6 luni și a avut următoarele 
rezultate:  

- Pacienții au putut să se deplaseze independent și au fost mai autonomi  

- Pacienții au putut mult mai bine să le ofere sprijin pacienților și să își 
coordoneze activitatea mult mai eficient.  

Criterii de evaluare 

(Listă de aspirații) 

- Practica este ușor transferabilă deoarece există multe tehnologii de 
vânzare ce pot fi utilizate pentru multiplicarea procesului.  

- Practica asigură servicii de o calitate înaltă ce pot duce la economisirea 
fondurilor guvernamentale și costurilor de energie în ceea ce privește 
căutarea bolnavilor de Alzheimer care au putu fi localizați pe baza 
tehnologiilor practicii.  

- Pacienții sunt mult mai independenți în momentul în care utilizează 
tehnologiile practicii.  

- Tehnologia este ușor acceptată de vârstnici.   

Construirea scenariului - 

Lecții învățate din practică  • Tehnologia poate oferi o calitate mai ridicată a serviciilor de sănătate 
fapt ce a dus la o scădere a costurilor pe termen mediu și lung  

Informații de contact markela@vidavo.gr  

pantelis@vidavo.gr 

Alte informații interesante 
posibile  

www.vidavo.gr  

mailto:markela@vidavo.gr
mailto:pantelis@vidavo.gr
http://www.vidavo.gr/
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Program de telemedicină centru comunitar deschis de îngrijire  

Partener: Agenția de Dezvoltare din Grevena  

Secțiune Indicație de cuprins  

Titlul practicii Program de telemedicină centru comunitar deschis de îngrijire 

Temă exactă / Problemă 

abordată de această 

practică 

Program de telemedicină în cadrul Centrului Comunitar Deschis de Îngrijire 
din Thessaloniki cu suport tehnic din partea Vidavo. 

Prezentare conținut 
practică 

Municipiul Thessaloniki pe baza suportului tehnic din partea ARISTOTLΕ 
UNIVERSITY OF THESSALONIKI  împreună cu Vidavo inițiază un nou program 
de telemedicină ca parte a Serviciilor sale Sociale pentru vârstnici. La data de 
13 octombrie 2009, Primarul Adjunct al Serviciilor Sociale, Dl. Asterios 
Deligiannis a prezentat programul în cadrul celui de-al cincilea Centru 
Comunitar Deschis de Îngrijire (KAPI). Principalul scop al programului este de a 
instrui și familiariza personalul amgajat în cadrul celui de-al șaselea Centru 
Comunitar Deschis de Îngrijire al municipiului cu sistemul inovator de 
telemedicină.  

Obiectivele practicii (nu 
mai mult de 500 caractere)  

 

Principalul scop al programului este de a instrui și familiariza personalul 
angajat în cadrul celui de-al șaselea Centru Comunitar Deschis de Îngrijire al 
municipiului cu sistemul inovator de telemedicină. 

Locație - Grecia  

Descriere detaliată a 
practicii  

Municipiul Thessaloniki pe baza suportului tehnic din partea ARISTOTLΕ 
UNIVERSITY OF THESSALONIKI  împreună cu Vidavo inițiază un nou program 
de telemedicină ca parte a Serviciilor sale Sociale pentru vârstnici. La data de 
13 octombrie 2009, Primarul Adjunct al Serviciilor Sociale, Dl. Asterios 
Deligiannis a prezentat programul în cadrul celui de-al cincilea Centru 
Comunitar Deschis de Îngrijire (KAPI). 

Principalul scop al programului este de a instrui și familiariza personalul 
amgajat în cadrul celui de-al șaselea Centru Comunitar Deschis de Îngrijire al 
municipiului cu sistemul inovator de telemedicină. În conformitate cu 
estimările, 1000 membrii ai Centrelor Comunitare Deschise de Îngrijire au fost 
examinați în cadrul acestei etape de instruire. Personalul medical de la fața 
locului a înregistrat semnele vitale (ECG, spirometrie, glucoză, tensiune) ale 
vârstnicilor. Testele înregistrate au fost transmise către o stație centrală 
bazată pe internet. Personalul autorizat (specialiști din cadrul ARISTOTELES 
UNIVERSITY OF THESSALONIKI) a studiat testele și a asigurat sfaturi medicale 
și diagnostice.  

Scopul final al proiectului nu este doar de a extinde utilizarea telemedicinii în 
cadrul tuturor Centrelor Comunitare Deschise de Îngrijire ci și de a crea unități 
de îngrijire primară a sănătății (Centre de Telemedicină) ce introduc servicii de 
telemedicină în viața de zi cu zi a cetățenilor din Thessaloniki.  

Evaluarea practicii  Programul a fost final8izat în 2009 și rezultatele evaluării sunt următoarele:  

- Practica a asigurat o soluție inovatoare care a sporit autonomia 
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vârstnicilor și pacienților, în timp ce a redus nevoile lor de transport în 
scop de îngrijire a sănătății.  

- Practica reprezintă un mod mult mai eficient de asigurare a serviciilor de 
îngrijire a sănătății.  

Criterii de evaluare 

(Listă de aspirații) 

- Practica este ușor transferabilă deoarece există multe tehnologii de 
vânzare ce pot fi utilizate pentru multiplicarea procesului.  

- Practica asigură servicii de o calitate înaltă ce pot duce la economisirea 
fondurilor guvernamentale și costurilor de energie în ceea ce privește 
căutarea bolnavilor de Alzheimer care au putu fi localizați pe baza 
tehnologiilor practicii.  

- Pacienții sunt mult mai independenți în momentul în care utilizează 
tehnologiile practicii.  

- Tehnologia este ușor acceptată de vârstnici.   

Construirea scenariului - 

Lecții învățate din practică  • Tehnologia poate oferi o calitate mai ridicată a serviciilor de sănătate 
fapt ce a dus la o scădere a costurilor pe termen mediu și lung  

Informații de contact markela@vidavo.gr  

pantelis@vidavo.gr 

Alte informații interesante 
posibile  

www.vidavo.gr  

 

mailto:markela@vidavo.gr
mailto:pantelis@vidavo.gr
http://www.vidavo.gr/
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Proiect pentru amintiri de lungă durată (LLM)  

Partener: Agenția de Dezvoltare din Grevena  

Secțiune Indicație de cuprins 

Titlul practicii Proiect pentru amintiri de lungă durată (LLM)  

Temă exactă / Problemă 

abordată de această 

practică 

LLM reprezintă o soluție unificată pentru sănătatea fizică și cognitivă a 
vârstnicilor  

Prezentare conținut 
practică 

LLM vine ca un răspuns la problemele legate de populația vârstnică, oferindu-
le persoanelor în vârstă o oportunitate de a îmbunătăți starea lor fizică și 
cognitivă și de a continua să se simtă ca fiind o parte activă a societății.  

Obiectivele practicii (nu 
mai mult de 500 caractere)  

 

- Integrarea a două soluții ICT existente cu echipament de instruire fizică, 
asigurând astfel servicii de suport pentru o îmbătrânire frumoasă / trai 
independent pentru vârstnici.  

- Demonstrarea impactului semnificativ al serviciilor LLM în cinci țări 
diferite.  

- Verificarea fezabilității tehnice, organizaționale și legale a serviciului LLM 
împreună cu lanțul complet de valori al deținătorilor de interese.  

- Verificarea sustenabilității , scalabilității și aplicabilității serviciilor LLM în 
Europa.  

Locație - Grecia, Austria, Franța, Spania, Cipru 

Descriere detaliată a 
practicii 

Amintiri de Lungă Durată (LLM) este o platformă integrată ICT care:  

- combină exerciții cognitive de ultimă generație  

- activitate fizică în cadrul unui mediu de viață asistat  

LLM va oferi suport vârstnicilor și rudelor și familiilor acestora prin  

- monitorizarea activităților zilnice ale vârstnicilor și identificarea 
pericolelor iminente, 

- creșterea stimei de sine și reducerea simptomelor legate de declinul 
cognitiv, singurătate și posibilă depresie. 

Evaluarea practicii  Rezultatele globale ale proiectului, ce derivă din validarea pilot și evaluarea 
științifică și de utilizare a soluției LLM, și feedback-ul important din partea 
deținătorilor de interese implicați ai Rețelei de Interes LLM, a asigurat 
consorțiul cu privire la faptul că implementarea LLM este fezabilă. Activitățile 
Consorțiului și complementaritatea Partenerilor a asigurat oportunitatea de a 
valida implementarea LLM, potențial în trei (3) perspective diferite: 
tehnologică, științifică și de afaceri. Procesul de evaluare a inclus un protocol 
de intervenție clinică, chestionare cu privire la caracterul util și satisfacția 
utilizatorilor, interviuri, discuții deschise și câteva cercetări la scară mică, cu 
următoarele resurse umane valoroase ale proiectului LLM:  

- O gamă largă de deținători de interese (privați și publici) care au fost 
implicați în special prin intermediul rețelei de interese a proiectului 
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(furnizori de îngrijire medicală și de sănătate, investitori, organisme 
guvernamentale, societăți de asigurare, etc). 

- Vârstnicii implicați în proiectele pilot, care ne-au acordat timpul și 
angajamentul lor într-un mod generos pentru a utiliza și valida 
serviciul LLM.  

- Personalul de îngrijire implicat în programele pilot care a furnizat un 
mare suport și feedback zilnic, ajutând în mod semnificativ la 
îmbunătățirea proceselor pilot.  

Criterii de evaluare 

(Listă de aspirații) 

Tehnologic 

Integrarea celor trei componente, CTC, PTC și ILC și aplicațiile lor 

corespunzătoare a fost îndeplinită cu succes. Astfel, a fost dezvoltată o 

infrastructură bazată pe server, fapt ce permite o integrare ușoară a unor noi 

tipuri de module de aplicații, ce necesită eforturi minime de adaptare.   

Testarea tehnică la scară largă a sistemului LLM a fost realizată de două ori 

într-un mediu de laborator cu privire la două versiuni ale sistemului global 

care au fost emise pe perioada de viață a proiectului.  

Suplimentar, testarea aplicabilității serviciului LLM prin testele pilot a arătat 

faptul că: 84% dintre participanții la procesul de evaluare, au susținut faptul 

că LLM este ușor de învățat și utilizat, mediul este cald și prietenos, 

instrucțiunile au fost clare și componentele fizice și cognitive se adaptează 

foarte bine la nevoile utilizatorilor.  

Științific 

Evaluare psihologică a LLM  

Instruirea pentru programul LLM a făcut 94% dintre participanți să capete 

sentimente pozitive (au considerat că acest lucru a fost distractiv, au fost 

bucuroși după instruire, s-au simțit mult mai calmi și mult mai bine).  

95% dintre participanți au considerat faptul că exersarea prin LLM a fost 

benefică pentru ei, mulți au considerat că LLM este amuzant și s-au bucurat 

de ședințe, iar LLM le-a îndeplinit așteptările. Majoritatea participanților este 

satisfăcută de LLM.  

Este o experiență inovatoare care i-a ajutat să își controleze mai bine emoțiile:  

 

- Controlul fricii cu privire la situații noi / Încredere  

- Suport pentru abordarea eșecurilor și succeselor / Entuziasm  

- Siguranță prin instruire / satisfacție  

- Lucrul cu calculatorul le-a sporit stima de sine  

Satisfacție 

Există un sentiment global de satisfacție, pentru faptul că fac parte dintr-un 

program flexibil, riguros și distractiv ce oferă o nouă abordare a problemelor 

lor și care captează cu adevărat atenția utilizatorilor. 78% dintre participanți 
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au considerat că LLM este amuzant, s-au bucurat de ședințe, așteptările lor 

fiind îndeplinite. Majoritatea participanților a fost satisfăcută de LLM.  

Toți membrii personalului consideră faptul că participanții s-au bucurat de 

instruire, fapt benefic pentru ei, și faptul că LLM este util pentru instruirea 

cognitivă și fizică a vârstnicilor.  

Construirea scenariului - 

Lecții învățate din practică În medie, utilizatorii au raportat faptul că:  

- instruirea cu LLM i-a făcut să considere că își pot controla mai bine 
sănătatea  

- pot utiliza acest sistem la domiciliu fără ajutor 

- În ceea ce privește instalațiile de la domiciliu, unii au fost de acord cu 
faptul că LLM i-a făcut să se simtă mai autonomi.  

- Unii, în special în momentul în care realizau instruirea singuri la 
domiciliu, s-au simțit mult mai siguri știind faptul că o cădere ar 
genera imediat o alarmă pentru solicitare de ajutor.  

- interfața de utilizare era ușor de învățat și utilizat  

- Caracteristicile de informare ILC au fost considerate un lucru benefic 
(de exemplu feed RSS, previziuni meteo)  

- aproape toți participanții ar dori să aibă acest sistem.  

Informații de contact bamidis@med.auth.gr 

Alte informații interesante 
posibile  

http://www.longlastingmemories.eu 

 

mailto:bamidis@med.auth.gr
http://www.longlastingmemories.eu/
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T - SENIORITY  

Partener: Agenția de Dezvoltare din Grevena  

Secțiune Indicație de cuprins 

Titlul practicii T - SENIORITY  

Temă exactă / Problemă 

abordată de această 

practică 

Noi tehnologii pentru a vă bucura de o viață independentă prin TV  

Prezentare conținut 
practică 

T-Seniority este un program Saas (Software as a Service) accesibil în diverse 
zone din Europa dedicate prin TV digital, fiind cel mai des utilizat și, în multe 
cazuri, canalul electronic preferat, necesitând o întreținere și o introducere la 
scară mică. Scopul său este de a îmbunătăți traiul independent pentru 
persoanele în vârstă și de a le satisface diversele nevoi.   

Obiectivele practicii (nu 
mai mult de 500 caractere)  

 

Obiectivele practicii sunt următoarele:  

Disponibilitate: Persoane dezavantajate din cauza lipsei de acoperire 
geografică.  

Posibilitatea de achiziționare: Persoanele nu au acces din cauza lipsei de 
resurse – (Planuri realistice din cauza crizei economice) 

Accesibilitate: Două elemente 1) persoane cu dizablități (vizuale, audio, de 
vorbire, legate de mobilitate) 2) persoane cărora le lipsesc aptitudinile ICT.   

Locație - Grecia  

Descriere detaliată a 
practicii  

- T-Seniority a fost co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului 
Cadru de Inovație și Competitivitate CIP. (Buget pentru RCM 134.000). 
Organisme participante din Grecia, Spania, Finlanda, Cipru, Italia și Marea 
Britanie.  

- Obiectivul T-Seniority este de a îmbunătăți în mod semnificativ calitatea 
vieții și de a asigura o îngrijire eficientă socială și a sănătății pentru 
vârstnici prin specificarea și demonstrarea serviciilor și produselor 
inovatoare ICT.  

- Se bazează pe integrarea serviciilor digitale adresate vârstnicilor și 
audienței, prin canale TV, și, în cazurile în care segmentul important de 
persoane s-a familiarizat deja cu comanda de la distanță TV, aceste 
persoane pot fi incluse în societatea digitală și pot beneficia de aceasta.  

- Principalul scop al T-Seniority este o integrare a serviciilor ”centrate pe 
utilizator” prin programe de asistență TV (inclusiv servicii transfrontaliere) 
pentru grupurile sociale dezavantajate, punând accentul în special pe 
persoanele vârstnice și stadiile timpurii de îmbătrânire, pentru a acoperi o 
gamă largă de nevoi de îngrijire pe baza unei game vaste de modalități de 
furnizare a serviciilor (îngrijire la domiciliu, tele-asistență, servicii de 
telefonie mobilă, tele-alarme, servicii de asistență medicală ….).  

- Este un nou model de furnizare a serviciilor ce utilizează televiziunea 
digitală ca fiind canalul preferat cel mai des disponibil pentru sectoarele cu 
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nevoi, putând fi accesate și de persoanele cu dificultăți de accesare, cum 
ar fi persoanele în  vârstă cu dizabailități  ce pot avea un acces mai redus la 
alte forme de tehnologie digitală, îmbunătățind situația actuală și 
satisfăcând cerințele persoanelor vârstnice.  

- Subliniază includerea digitală prin TV în cadrul secției de Prevenție și 
Acțiune Timpurie a Îngrijirii Sociale, pentru a evita situațiile nedorite și 
pentru a le corecta în cel mai scurt timp posibil. În conformitate cu acest 
lucru, este un set de Servicii electronice integrate prin TV orientat către 
vârstnici (și/sau persoanele dependente), și Îngrijitorii lor informali. 
Îngrijitorii Informali joacă un rol important în viețile multor vârstnici. 
Susține acești îngrijitori și suferinzi deoarece, în multe cazuri, aceștia pot fi 
slab informați.  

Evaluarea practicii  Proiectul T- Seniority a fost implementat de-a lungul anilor și a avut 
următoarele rezultate:  

 

- Servicii Publice Generale direct legate de Suportul Zilnic al Vârstnicilor  

- Servicii persoanlizate pentru îmbunătățirea traiului independent, 
întărind capacitatea de luare a deciziilor și permițând un control total al 
furnizării serviciilor de către vârstnici.  

- Participare coordonată a tuturor deținătorilor de interese, condusă 
întotdeauna de poziția centrală a vârstnicului: aceștia au nevoie, aleg, 
administrează, sunt serviți. Organismele publice și furnizorii de servicii fac 
parte din rețeaua de servicii, fiecare îndeplinindu-și responsabilitățile.  

Modelul de mai jos demonstrează rezultatele concrete:  

Utilitatea 
serviciului și 
platformei  

•  90% din utilizatori au avut o 
vedere clară asupra operării și 
serviciilor furnizate de T-
seniority 

•  40% nu s-au simțit absolut 
capabili să utilizeze T-seniority 
singuri  

Satisfacția 
utilizatorilor 

•  70% au declarat faptul că nu s-
au plictisit pe perioada utilizării  

•  80% din utilizatori au declarat 
faptul că T-Seniority le-a 
schimbat înțelegerea și 
perspectiva cu privire la noile 
tehnologii.  

Independență • Utilizatorii nu au ales să 
utilizeze serviciile personale 
deoarece, în conformitate cu 
modul de trai, nu pot să 
evalueze aceste servicii  

• Utilizatorii nu au putut să 
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înțeleagă serviciile interactive, 
cum ar fi de exemplu 
capacitatea de a achiziționa 
produse pe internet.  

Integrare socială • 90% din utilizatori nu au înțeles 
modul în care T-Seniority îi va 
ajuta să aibă o autonomie mai 
mare și o viață socială mai 
bună  

• Utilizatorii au preferat 
modalitatea tradițională de 
comunicare prin intermediul 
telefoniei.  

Sustenabilitate  • 90%  din utilizatori au susținut 
faptul că nu doresc să 
plătească pentru nici un fel de 
aspecte ale serviciului  

 

Criterii de evaluare 

(Listă de aspirații) 

- Feedback în politică** :  Proiectul este în conformitate cu politicile 
naționale și regionale legate de îngrijirea sănătății vârstnicilor. Mai clar, 
proiectul este în conformitate cu Programele Operaționale Sectoriale și 
Regionale numite ”Asistență la domiciliu” și ”Centre de Îngrijire Zilnică 
pentru Vârstnici”.  

- Spirală cvadruplă ***: Beneficiarii finali ai implementării proiectului mai 
sus menționat sunt Căminele de Bătrâni (de ex., Căminul de Bătrâni 
Hariseio) din Thessaloniki, precum și Centrele Deschise de Îngrijire a 
Vârstnicilor din diverse municipii (de ex. Municipiul Thermi).  

- Calitate mai ridicată a serviciilor și economisire a banilor publici alocați 
îngrijirii sănătății!: Îngrijire la domiciliu îmbunătățită. Reducere a 
spitalizării primare.  

- Menținerea independenței vârstnicilor la domiciliu pe o perioadă mai 
mare de timp: Traiul independent a fost principalul obiectiv.  

- Acceptare de către vârstnici a tehnologiei și politicii: a fost creat un set de 
servicii electronice de îngrijire orientat către vârstnici (și/sau persoanele 
dependente), și Îngrijitorii lor Informali. Grad mare de acceptare.   

Construirea scenariului 
- 

Lecții învățate din practică  • Utilizatorii doresc să utilizeze serviciile T-Seniority în Centrele de 
Îngrijire.  

• Serviciile personale sunt utile atunci când utilizatorii nu se pot deplasa 
independent.  

Informații de contact k.pantazi@pkm.gov.gr  
c.kiskini@pkm.gov.gr  
v.tsanidis@pkm.gov.gr  

Alte informații interesante 
posibile  

- www.pkm.gov.gr  

mailto:k.pantazi@pkm.gov.gr
mailto:c.kiskini@pkm.gov.gr
mailto:v.tsanidis@pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/
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