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V Evropi, kjer se prebivalstvo hitro stara, se povečuje potreba po orodjih, ki bodo izboljšala kakovost življenja, 
socialno vključenost, neodvisnost in splošno zdravje starejših odraslih. Napredne IKT rešitve, ki združujejo 
tehnologije iz različnih področij, lahko pripomorejo k izboljšanju kakovostnega staranja, vendar pa imajo 
trenutne rešitve omejeno področje uporabe. Splošni cilj projekta Pharaon, ki se izvaja v petih evropskih državah, 
je zagotoviti podporo starajočemu se prebivalstvu v Evropi z integracijo digitalnih storitev, naprav in orodij 
v odprtih platformah, ki jih je mogoče takoj uporabiti, obenem pa ohraniti dostojanstvo starejših odraslih in 
povečati njihovo neodvisnost in varnost. Namen slovenskega dela projekta je na podlagi ugotovljenih potreb 
stanovalcev domov upokojencev pridobiti ustrezna tehnološka orodja za pomoč pri samostojnem življenju, 
pri zmanjšanju socialne izolacije in izboljšanju dobrega počutja.  Zato je v projekt vključenih več digitalnih 
orodij, vključno s TV komunikacijskim sistemom, pametnimi zapestnicami in senzorji ter pametno analitiko, ki 
bo integrirana za zagotavljanje prilagojene in optimizirane zdravstvene oskrbe. Slovenski partnerji projekta 
so InnoRenew CoE, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, 
SenLab and Ericsson Nikola Tesla.

NAPOVED DOGODKA 
DIGITALNA POMOČ SREBRNIM LETOM

6. oktober 2021 od 13. do 15. ure
Vljudno vabljeni na dogodek projekta Pharaon. Dogodek bo potekal hibridno (v živo in na daljavo) ter bo 
brezplačen. 
 
Na dogodku bodo sodelovali:

• Mag. Vilko Kolbl, Socialna zbornica Slovenije
• Ddr. Mara Ovsenik, Alma Mater Europaea 
• Dr. Tomaž Lenart, Dom Nine Pokorn 
• Dr. Michael Burnard, InnoRenew CoE (ang)
• Jure Lampe, Senlab 
• Mateja Erce, InnoRenew CoE
• Mag. Alenka Volk, InnoRenew CoE
• Dr. Rok Ovsenik, Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola

Na dogodku bomo predstavili trenutno stanje v domovih upokojencev v Sloveniji in po svetu, projekt Pharaon, 
tehnološke rešitve za domove upokojencev, potrebe starejših odraslih ter prvi javni poziv za financiranje 
tehnoloških rešitev v okviru projekta Pharaon. V okviru dogodka bo potekala tudi okrogla miza »Digitalizacija in 
prispevek projekta Pharaon k izboljšanju kakovosti življenja starejših odraslih«. 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do 14.09.2021: https://forms.gle/NX9vxXTFinqatgAD9
Informacije o dogodku: Katarina Bitenc (katarina.bitenc@nijz.si), Anja Jutraž (anja.jutraz@nijz.si)
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