
 
 

 

 

 

Projekt LiveWell je zaživel! 

Oktobra 2012 se je pričel dvoletni Projekt LiveWell, ki ga delno financira Evropska komisija preko 

Programa vseživljenjskega učenja – podprogram Grundtvig. 

 
Cilji 

Cilj projekta LiveWell je razviti inovativno 

usposabljanje preko spletnega in 

družbenega omrežja, namenjenega: 

 bolnikom s Parkinsonovo boleznijo, 
katerim bo zagotavljal večjo stopnjo 
samostojnosti, spodbujal bo njihovo boljše 
počutje in njihovo večjo vključenost; ob tem 
pa zmanjševal obremenitve njihovih 
negovalcev; 

 

 negovalcem, katerim bo nudil 
dostop do informacij in usposabljanja, 
spodbujal bo tudi večjo podporo javnosti; 

 

 zdravstvenim delavcev, katerim bo omogočal oddaljeno in neprekinjeno spremljanje 
bolnikovih dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejši rehabilitaciji. 

 

 

 

 
 

 
Pričakovani glavni rezultat: 

Spletno orodje, ki bo imelo dve glavni funkciji – področji: 

 Usposabljanje preko e – učenja: sistem bo bolnikom s Parkinsonovo boleznijo,  kakor tudi 

negovalcem, nudil interaktivne vsebine za usposabljanje, vaje in pakete informacij o 

Parkinsonovi bolezni, načinu ravnanja z bolniki ter kako prispevati k njihovemu aktivnemu 

staranju. 

 Družbeno omrežje: bolnikom s Parkinsonovo boleznijo, negovalcem in zdravstvenim 

delavcem bo predstavljalo podlago za učenje in izmenjavo mnenj. Omogočalo bo 

komunikacijo med bolniki s Parkinsonovo boleznijo. Negovalci in zdravstveni delavci se bodo 

lahko vključevali z nasveti o zdravljenju, izmenjevali mnenja, razpravljali o težavah in skrbeh 

ali pa samo delili izkušnje v procesu zdravljenja Parkinsonovih bolnikov.  

 

 



Uvodni sestanek v  
Matosinhosu… 

Podjetje INOVA+ je oktobra 2012 v 

portugalskem mestu Matosinhos organiziralo 

uvodni sestanek za partnerje, ki sodelujejo pri 

projektu LiveWell. Glavni poudarek srečanja je 

bil na predstavitvi vseh partnerjev, seznanitvi 

le-teh s cilji in aktivnostmi ter pričakovanim 

končnim rezultatom. Natančno so bile 

določene obveznosti partnerjev v naslednjih 

mesecih, poseben poudarek pa je bil na 

aktivnostih, ki se nanašajo na analizo potreb. 

 
 

 

… in naslednje srečanje 
partnerjev v Plymouthu! 

Drugo srečanje partnerjev bo potekalo od 18. 

do 19. aprila 2013 v Plymouthu, gostitelj bo 

Univerza Plymouth. Na podlagi izvedenih 

analiz potreb, raziskav, predstavitev ter 

izmenjave mnenj sodelujočih partnerjev 

pričakujemo, da bomo na srečanju pridobili 

jasno sliko o potrebah vseh treh ciljnih skupin. 

 

  

Partnerji 

Partnerstvo sestavljajo naslednji člani:  

 INOVA+ (Koordinator – Portugalska) | Kontaktna oseba: Pedro Costa, 

pedro.costa@inovamais.pt; 

 Univerza Plymouth (Velika Britanija) | Kontaktna oseba: Emmanule Ifeachor, 

E.Ifeachor@plymouth.ac.uk; 

 Bitmedia (Avstrija) | Kontaktna oseba: Gerhard Doppler, Gerhard.Doppler@bitmedia.cc;  

 Parkinson Association of Madrid (Španija) | Kontaktna oseba: Laura Carrasco, 

direccion@parkinsonmadrid.org;  

 Ana Aslan International Foundation (Romunija) | Kontaktna oseba: Luiza Spiru, 

lsaslan@brainaging.ro; 

 Samvil ehf. Fjarkennsla.com (Islandija) | Kontaktna oseba: Kristin Helga, samvil@simnet.is;  

 Splošna bolnišnica Brežice (Slovenija) | Kontaktna oseba: Marija Kosem, marija.kosem@sb-

brezice.si.  

 

   

     

 

Projekt sofinancira Evropska Komisija.  
Ta objava je le odraz stališča avtorja, zato Komisija ne more odgovarjati za 
kakršno koli uporabo navedene vsebine. 
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Kontaktna oseba:  
Marija Kosem 
marija.kosem@sb-brezice.si 

 

 

      

 
 

 

mailto:marija.kosem@sb-brezice.si
mailto:marija.kosem@sb-brezice.si

