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Platforms for Ageing Community Engagement – Exchange and Enterprise
Vad handlar det om?
PLACE-EE är ett
transnationellt partnerskap av
folkhälsobyråer, lokala
myndigheter, akademiker och
IKT-experter som syftar till att
förbättra livskvaliteten för
äldre. Projektet är finansierat
av EU: s nordliga periferi- och
arktiska program, är vårt mål
att utveckla och genomföra
lokalt härledda hållbara
lösningar för att uppmuntra
internetanvändning och
personcentrerad e-hälsa.
Seniorer är inkluderade i vårt
transnationella partnerskap av
kommunala organ, folkhälsa,
universitet och företag i ett
program för
samhällsengagemang och
generationsutbyte mellan
yngre och äldre medborgare

med hjälp av ett
tillgångsbaserat
tillvägagångssätt för att bygga
upp kapaciteten hos äldre för
att motverka hinder för tillgång
till tjänster . Därigenom
kommer vi att identifiera,
främja och ansluta lokal,
kulturell kunskap och andra
resurser med innovativa IKTstrategier som möjliggör större
social integration och tillgång
till snabb och effektiv
rådgivning, support och vård.
PLACE-EE-projektet kommer
att ge möjligheter för
överföring av kunskaper,
färdigheter, produkter i vården
till förmån för äldre och deras
samhällen.

Varför genomför vi
projektet?

Social utslagning och
ensamhet har signifikant
negativ inverkan på fysisk
och psykisk hälsa. Sådana
problem förekommer alltmer
i avlägsna och glesbefolkade
regioner i Europa. Livet för
seniorer blir mer komplicerat
genom ökat behov av hälsooch socialvårdens.

När sker detta?
Projektet löper i 3 år från
september 2017 och avslutas i
augusti 2020.
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VILKA ÄR VI?
Projektgruppen består av ett konsortium
av folkhälsobyråer, lokala myndigheter,
akademiker och IKT-experter från hela
Europa.
De fullständiga partnerna är beskrivna
nedan och associerade partners kommer
att beskrivas i ett framtida nyhetsbrev.

Ulster University
Ulster University är ledande partner i detta EU-finansierade projekt med
ledningsgruppen baserat inom Bamford Center for mental hälsa och
välbefinnande. Ulster har stor erfarenhet av förvaltningen av EU och
andra projekt relaterade till e-hälsa, åldrande befolkningar,
samhällsutveckling och ungdomar. Ulster har aktivt deltagit i över 500
EU-finansierade projekt sedan 1990 värderade till £ 80m. SENDoc:
Smart Senor Devices för rehabilitering och ansluten hälsa.

Fermanagh and Omagh District Council (FODC)
FODC har ett starkt samarbete med South West Age Partnership
(SWAP), en organisation som arbetar med lagstadgade organ för att
leverera gemensamma tjänster för äldre människor i hela Fermanagh
och Omagh-regionen. Rådet bidrar också till att samordna Fermanagh &
Omagh Interagency Forum för äldre personer med företrädare för övriga
lagstadgade organ i distriktet, inklusive myndigheter, hälso- och
sjukvård, transport, sociala tjänster och akuttjänster. FODC genomförde
en pilottest med en väldigt välmående äldregrupp av personer som
beviljades i år, vilket syftade till att göra ansökan enklare.
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Fjarðabyggð
Fjarðabyggð är en kommun belägen i östra Island och är den 10: e
största av totalt 75 kommuner i Island och största kommun på östra
Island. Fjarðabyggds befolkning är totalt 4 800, varierande från en fjord till
en annan. Tillsammans med aluminiumproduktion är fiske och
fiskförädling de viktigaste ansvarsområdena i Fjarðabyggð. Tre av
Islands största fiskeföretag, Síldarvinnslan, Eskja och Loðnuvinnslan,
finns i kommunen samt Alcoa Fjarðaáls aluminiumsmältare. Jordbruket är
mest framträdande i dalen ovanför Norðfjörður.
Tjänster för pensionärer i Fjarðabyggð utförs enligt Fjarðabyggds regler
för socialhemstjänst enligt den isländska lagen om åldrande (125/1999).
Social hemtjänst inbegriper bemyndigande användaren och stöder hen
för att kunna stanna så länge som hen önskar i det egna hemmet. Fokus
ligger på att uppmuntra användaren till självansvar och respektera hens
rätt att fatta beslut om sitt eget liv. Vid genomförandet av socialhemmet är
ett annat syfte att organisera och samordna tjänster med andra tjänster
som medicinska och hälsovårdstjänster.

Limerick City and County Council (LCCC)
LCCC har spelat en viktig roll för att förbättra stödet till tjänster för
seniorer, inklusive allmännyttiga tjänster till seniorer. Limerick har den
snabbast växande åldrande populationen på Irland, vid den senaste
folkräkningen, med 25,9% av befolkningen i åldrarna 55-85 jämfört med
23,3% i Midwest regionen (Age Friendly Limerick, s. 4: 2015). För att
bemästra några av dessa utmaningar har Limerick ett aktivt åldersvänligt
initiativ på plats inom kommunen med ett antal aktiviteter som syftar till att
göra platser och utrymmen mer åldersvänliga.

Public Health Agency (PHA)
PHA grundades 2009 under en stor reform av hälso-strukturen i
Nordirland, i ett verkställande organ av hälsodepartementet på
Nordirland. En multidisciplinär och multiprofessionell organisation som
samlar ett brett spektrum av folkhälsofunktioner och har fokus på att
främja och skydda befolkningens hälsa och välbefinnande. Vi arbetar
också gränsöverskridande mellan organisationer och sektorer, bland
annat finns ett förstärkt partnerskap med lokala myndigheter för att ta itu
med de bakomliggande orsakerna till dålig hälsa och minska
ojämlikheten i hälsan.
PHA är också den ledande organisationen för regionalt genomförande av
Making Life Better, Northern Ireland Executive: s tioåriga ramar för
folkhälsa. Det syftar till att skapa förutsättningar för individer och
samhällen att ta kontroll över sina egna liv och gå vidare mot en vision för
Nordirland där "alla människor är aktiverade och stödjs för att uppnå sin
fulla hälso- och välbefinnande genom att minska ojämlikheten i hälsan".
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Skelleftea kommun
Staden Skellefteå sysselsätter över 8 000 personer, i mer än 400 yrken
spridda inom ett brett spektrum av professionella områden, från
miljöfrågor till utbildning och vård. Det övergripande målet är att arbeta för
ett säkert, effektivt och stimulerande Skellefteå för alla. Staden Skellefteå
är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige och dess
ordförande som chef, bestående av demokratiskt valda politiker.
Avdelningen för äldreomsorg har cirka 2 200 anställda och är organiserad
socialtjänsten som är den största i organisationen. Kärnvärdet är att göra
det möjligt för äldre att leva sina liv på bästa sätt - enligt individuella
drömmar, vilja och behov - med fokus på självständighet och
meningsfullhet.

Umea University
Umeå universitet är huvuduniversitet i norra Sverige med cirka 37 000
studenter, 4 300 anställda, 1 700 kurser och 120 stora studieprogram.
Som en del av fakulteten för samhällsvetenskap försöker avdelningen för
Informatik förstå och påverka utformningen och produktionen av ny
informations- och kommunikationsteknik och media. En central fråga är
hur teknik och media används, upplevs och utvärderas.
Forskningsgruppen Q-life vid institutionen fokuserar på IKT-potentialen för
att främja personligt välbefinnande och kreativitet. Vi arbetar nära med
flera lokala organisationer, inklusive de som representerar sociala och
medicinska tjänsteleverantörer och slutanvändare med särskilda behov.
Q-life har varit inblandat i flera internationella EU-finansierade projekt.
Bland våra andra nuvarande aktiviteter driver vi en grupp av äldre ITanvändare, som möts två gånger per månad i Åsele under ledning av en
associerad partner, Åsele Kommun. Detta ger äldre medborgare chansen
att träffas och prova olika tekniker och applikationer och använda dem för
olika aktiviteter mellan och under möten. Vi deltar också i Västerbottens
Digital Service Center-projekt (2017-2019), finansierat av EU: s
strukturfonder och kommunerna Åsele, Lycksele och Storuman. Projektet
utvecklar och testar sätt på vilka dessa kommuner kan arbeta för ökat
digitalt deltagande och färdigheter hos boende på längre sikt. Baserat på
det lokala biblioteket skapas ett digitalt servicecenter som blir en resurs
för både digitala och icke-digitala deltagare, och kommer också att vara
en mötesplats för e-tjänsteleverantörer och de av vilka dessa tjänster
skulle användas.
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För mer information
kontakta oss via:

Website:

http://place-ee.interreg-npa.eu/

Facebook:

fb.me/placeeeNPA

Twitter:

@place_ee

Email:

place-ee@ulster.ac.uk

 Utgåva 2 i PLACE-EE-nyhetsbrevet
kommer att finnas tillgängligt i september 2018 

PLACE-EE has been funded by
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