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LiveWell spletna stran je sedaj na voljo! 

LiveWell spletna stran je sedaj na voljo na http://www.livewell-community.eu/.  Na tej spletni strani lahko 
najdete informacije o namenu in ciljih, sodelavcih in aktivnostih projekta. V prihodnosti se boste lahko 
sami registrirali na spletni strani in imeli dostop do gradiv, ki bodo razvita v okviru projekta.  

 

 

 

Analiza potreb je bila opravljena v različnih državah, in sicer 
je bilo vključenih okoli 100 predstavnikov ciljnih skupin v 
posameznih in skupnih intervjujih. Vključevanje bolnikov, 
negovalcev in zdravstvenih strokovnjakov je bilo mogoče le 
zaradi podpore in prispevkov različnih Parkinsonovih 
združenj, katerim smo zelo hvaležni za pomoč. Rezultat teh 
dejavnosti je podrobno predstavljen v poročilu »Analiza 
potreb« in predstavlja najpomembnejše potrebe na področju 
usposabljanja/učenja bolnikov, kot tudi njihova pričakovanja. 
Poročilo tudi opozarja na nekatere pomembne elemente, 
povezane z uporabo IKT orodij, katere bodo upoštevali člani 

konzorcija. Poleg tega so člani skupine naredili raziskavo, ki omogoča boljše razumevanje stanja 
tehnike, kar se tiče obstoječih materialov in virov o Parkinsonovi bolezni. 

 

Projekt LiveWell dobro 

napreduje. 

 

 

Naslednji koraki pri projektu… 

Na podlagi ugotovitev iz poročila »Analize potreb« in »Raziskovalnega poročila« se je konzorcij sedaj 
osredotočil na razvoj funkcij spletnega orodja, ki naj bi vsebovalo področje usposabljanja/učenja in 
mrežnega povezovanja. Proces razvoja materialov je namenjen sodelovanju ne le vseh partnerjev, 
temveč tudi predstavnikov končnih uporabnikov. To bo omogočilo vrednotenje rešitev v okviru razvoja 
in razumevanje, če so učinkovito izpolnjene potrebe in pričakovanja končnih uporabnikov. 

Materiali za izobraževanje/učenje, ki jih bomo razvili, bodo zajemali naslednje teme: 

M1: Življenje s Parkinsonom                                            M4: Vodnik za negovalce 

M2: Nadzor Parkinsonove bolezni                                  M5: Zdravljenje z zdravili in dopolnilne terapije 

 



M3: O Parkinsonu                                                              M6: Priporočila o zdravi prehrani 

Razvit in predstavljen bo tudi dodatni modul z igrami in vajami le registriranim uporabnikom. Končno, 
kratki uvodni modul (»LiveWell-ova plaforma«) bo zagotavljal uporabnikom navodila  za dostop do 
učnih/izobraževalnih materialov. 

 

 

 
Drugo srečanje je potekalo v 

Plymouth-u… 

Drugi projektni sestanek je potekal v Plymouth-
u, gostitelj je bila Univerza v Plymouth-u, od 18. 
do 19. aprila 2013. Glavni poudarek je bil dan
razpravi o sklepni fazi analize potreb in funkcij, 
ki jih je potrebno vključiti v učno platformo. 
Pomembne odločitve so bile sprejete v zvezi z 
razvojem materialov za vključevanjem končnih 
uporabnikov. 

 

… naslednje pa bo na Dunaju! 

Tretji projektni sestanek bo potekal na Dunaju 
od 12. do 13. decembra 2013, gostitelj bo 
Bitmedia. Na tem sestanku pričakujemo 
informacije o delu, opravljenem na področju 
vsebin in platform s povratnimi informacijami 
končnih uporabnikov. Prav tako bo usklajen 
formalni preizkus in faza potrjevanja ter bo 
pripravljena popolna metodologija. 

 

 
 

 

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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