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Minilo je prvo leto plodnega sodelovanja! 

Po enem letu sodelovanja lahko rečemo, da projekt teče v smeri uresničitve zastavljenih ciljev. 

Partnerji si prizadevajo za doseganje ciljev v skladu s potrebami in pričakovanji ciljnih skupin. Po 

končanem postopku ugotavljanja potreb bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, negovalcev in zdravstvenih 

delavcev, je bilo oblikovano spletno orodje za usposabljanje, učni materiali so v razvoju.  

 
 

Predhodno testiranje rezultatov projekta. 

Osnutki modulov in vaj bodo predhodno testirani z omejeno 

izbiro predstavnikov posameznih ciljnih skupin. Namen je 

pridobiti predhodno oceno vsebine, lastnosti, izvedljivosti in 

dostopnosti modulov in vaj. Testiranje bo pokazalo ali so 

osnutki v skladu s potrebami in pričakovanji končnih 

uporabnikov.  

 Strukturna skupina bolnikov in negovalcev bo imela neposreden dostop do spletnega orodja, 

člani projektne skupine jim bodo na voljo za kakršno koli pomoč.  

 Nestrukturna skupina uporabnikov bo preko elektronske pošte povabljena, da samostojno 

pristopi k spletnemu orodju. 

 

Strukturna skupina se je pod nadzorom APM (Združenja Parkinsonovih bolnikov Madrid) sestala v 

Madridu. S podporo BitMedie je imela možnost dostopa do spletnega orodja in učnih vsebin, ki so jih 

lahko preizkusili, nato pa so podali povratne informacije o svojih izkušnjah. V kolikor želite izvedeti več 

o testiranju ali celo sodelovati, vas prosimo, da se obrnete na Lauro Carrasco iz APM @ 

direccion@parkinsonmadrid.org. 

 

V Veliki Britaniji bo aktivirana nestrukturna skupina, koordinirana s strani UoP (Univerza v Plymouthu). 

Ta partner bo spodbudil preizkus delovne različice modulov v okviru lokalnih in regionalnih dobrodelnih 

organizacij. Poskušal bo vključiti čim več bolnikov in njihovih negovalcev. V kolikor se želite priključiti 

tej skupini, vas prosimo, da se obrnete na Emmanuela Ifeachor @ E.Ifeachor@plymouth.ac.uk. 
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 Poskusna izvedba spletnega 

orodja LiveWell se pričakuje 

spomladi  2014… 

Pred poletjem 2014 bo na voljo poskusna 

različica spletnega orodja LiveWell. Od maja 

2014 naprej namerava konzorcij v testni fazi 

združiti bolnike, negovalce in zdravstvene 

delavce iz Portugalske, Španije, Avstrije, 

Velike Britanije, Slovenije, Romunije in 

Islandije. Več podrobnosti o poskusnem 

izvajanju bo kmalu na voljo. V primeru, da ste 

zainteresirani za vključitev v poskusno 

testiranje, vas prosimo, da se obrnete na 

kontaktno osebo iz vaše države.  

 

  

 

 

 
 

 

… naslednje srečanje bo na Dunaju! 

Tretji projektni sestanek bo potekal od 12. do 

13. decembra na Dunaju, gostitelj srečanja bo 

BitMedia. Na sestanku naj bi bil ocenjen 

dosedanji razvoj in vsebine spletnega orodja 

skupaj s povratnimi informacijami končnih 

uporabnikov. V kolikor bo to potrebno, se bo 

razpravljalo tudi o izboljšavah LiveWell 

projekta. Partnerji se bodo dokončno uskladili 

glede uradnega testiranja in faze potrjevanja, 

pripravljena bo tudi celotna metodologija.  

 

  

Partnerji 

Partnerstvo sestavljajo naslednji člani:  

 INOVA+ (Koordinator – Portugaska) | Kontaktna oseba: Pedro Costa (pedro.costa@inovamais.pt) 

 Univerza Plymouth (Velika Britanija) | Kontaktna oseba: Emmanuel 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 stališče avtorja, zato Komisija ne more odgovarjati za kakršno koli 
uporabo navedene vsebine.  
 
Številka projekta 527943-LLP-1-2012-1-PT-GRUNDTVIG-GMP 

 
 
 

 

  

 


