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Magyarországra áthozható legjobb gyakorlatok gyűjtése az egészséges öregedés témában. A
témában aktív szakemberekkel tárgyalása és a szolgáltatási helyszínek látogatása
Szakmai beszámoló:
2017 szeptember 25-én hétfőn utaztunk Norvégiába, Oslóba
Megérkezés után Thon Hotel Spectrumuban találkoztunk a fogadóink William Evanssal és Sturla
Bjerkakerrel. Hosszan tárgyaltunk a heti programunkat és pontosítottunk néhány fontos szakmai elemet.
2017. szeptember 26.kedd
Reggeli látogatás Seniornett Norway – “The Digital age and ageing people
A Sturla Bjerkakerrel együtt sétáltunk a Seniornett Norway irodájához ahol talalkoztunk Kirsten Moevel
valamint Tore Langemyr Larsennel. A Seniornett egy önkéntes szervezett mely 1997 óta működik
országszerte . Azzal a céllal jött létre,hogy ICT tudást ,készséget és használatát bővítsen az időseknél
illetve segítsen abban ,hogy az ICT kultúra beépüljön az időseknek mindennapi életében, hisz a
közeljövőben az egészségügyi rendszerek az egészségügyi eszközök ICT alapúak lesznek .Probléma
az,hogy jelenleg közel 500,000 idős nem használ on-line információkat Jelenleg a Netbank, a NAV
egészségügyi biztosias kalkulátor, Miniside.no mind online adatbázisok. Seniornett mint egy független
szervezet igyekszik segíteni a kormány “Digital Participation 2017” projektjeit.
A koncepció és a modell alapja áthozhatónak tűnik. A probléma Magyarországon is releváns.
Seniornettnek több mint 200 helyi partnere van országszerte jelenleg 9,000 tagnak biztosit szolgáltatást.
Már 24,000 főnek tartott órát Együtt műkődnek az egyetemekkel, de javaslatunkat ennek bővítési
témában elfogadtak
Idősek otthonok licencelésee témában illetve a városok központi könyvtárai együttműködnek a
szervezettel.
Délutáni látogatás Almas House - “Quality living with dementia – a flat equipped with tools and help
kits for decent living
Egy kiállító lakás-helység, ami mutatja a technológia használatát illetve a szimpla és okos terveket és
dizájnokat (színek választása, világítás választása, a jelek és a címkék használta…) mely segítik a demens
idősek diszkrét és minőségi életében. A lakás látogatása előtt előadás tartott Lone Storgaard a Geriatric
Resource centre-ről, amely az Almas House alapítója. Célcsoportok a családok, döntéshozók, innováció
tulajdonos, döntéshozók. A modell több eleme áthozható Magyarországra. Potenciális együttműkődéséről
tárgyaltunk. Jelenleg nincs nemzetközi kapcsolatuk, de Magyarország lehet az első mind a tanácsadás
mind az edukáció kapcsán.

2017. szeptember 27. szerda

The Senior Academy Oppegård, run by the Popular University. a jól poziciónált idősek akademi
klubjának a látogatása.
A MODELL EBBEN A FORMÁBAN NEM ÁTHOZHATÓ
A programok szervezése jellemzően önkéntes munka révén megvalósul, de a tagok tagsági díjat fizetik,
amely egy fontos kiegészítő forrás
Neves tagokból áll és a város gazdagabb környékén “Kolbotn” van a kulturális központ “Kolben
Kulturhus” ahol a Senior Academy összejön. Összefutottunk a volt norvég miniszterelnökkel, aki az
előadásában említette a jelenlétünket és a látgatásunkat. A kulturális központ egy kellemes és fontos hely
a művészet, zene, sport területeken a közösség és a csalások számára. Így lehetőséget add a Szeniorok
aktív bevonásának.
Külön figyelmet adnak a mozgáskorlátozott tagoknak is.
A helyszínen van büfé, konferencia és előadóterem, kiállítás helyszín, rajz és zene gyakorlat helyszín,
sport eszközbérlési sarok
A nap második részén terv eben volt egy kulturális program illetve az önkéntes szervezet“Livsglede for
eldre” – a voluntary mely az idősek élet minőség fejlesztésével foglalkozik (Joy for the Elderly a
kulcsszavak) a VOFO irodájában. A szervezett óvodákkal, iskolákkal, egyetemekkel dolgozik, önkéntes
késérőkés un. életmentők trenírozásával foglalkozik
Our values: We will create a joy of life fór everyone through a culture characterized by GLADNESS,
SECURITY, ENGAGEMENT and BELONGING Our vision
Our vision: is joyful for all the elderly . We will give life to the years, and promote the desire to live.
http://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/om-kontoret/
2017. szeptember 28.
A nap 2 főelemből állt
(1) a szimpla élet eszközök boltja «Enklere liv» - equipment for simple living for seniors amely egy
teljesmértékben áthozhtó modell magyaroszágra illetve a koncepció alaján az egyedüli létben
segitőkinálatokakár bővithetőek magyar termékekkel. A csapat folytatna a kapcsolatot a bolt rendszerrel a
magyar –alsomocsoládi együttműkődés témában
(2) A Senior Policy központ látógatása mely főfokusza jelenleg kutatni és az eredmények alapján
erzékeltettni a munkaáltatókkal,munkaválalókkal és a tarsadalommal ,hogy kiemelten költség hatékony az
idősődő munkaerőnek tovább maradása a munkahelyén akkor is ha ez gyakran szerep-pozició
változtatéssal jár. A központ egy nonprofit szervezett mely 100% az állam finanszirózásval műkődik.
Közeli kapcsolatot ápol minden összekapcsolódó állami szervezettel kiemelten a munkaügyi
miniszteriummal. A szolgáltatásnak a magyar verziója más lesz de beépithető egy egészséges idősődés
fejlesztés és tanacsadás csomagban főleg a vállalatok számára. A “legidősbarát szervezet dij” koncepció
bevezetése témában less együttgondolkodásunk a továbbiakban

2017. szeptember 29.
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