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Projekt SHES se je zares začel!

 

 

Uvodna študija o življenjskem standardu
starejše populacije, pogojih upokojevanja in
izzivih pri staranju prebivalstva v sodelujočih
državah in poročilo o sedanjem stanju na
področju že obstoječih rešitev in pobud, ki
temeljijo na ekonomiji delitve in o uporabi
IKT pri starejši generaciji.
Poročilo o potrebah uporabnikov, na osnovi
ankete in fokusnih skupin, kjer bodo
sodelovali starejši in kjer bomo preverjali
njihov odnos do delitvene ekonomije.

Uradno se je projekt sicer začel že oktobra, a
21. novembra 2019 smo se vsi partnerji prvič
srečali v Parizu na uvodnem projektnem
sestanku.
 
Kratica SHES pomeni »Sharing Economy for
Seniors«, v slovenščini pa je to »ekonomija
delitve za starejše«. Kaj pa to sploh pomeni?
 
Delitvena ekonomija je sodelovalni ekonomski
model, ki temelji na souporabi predmetov in
storitev, tako brezplačno kot proti plačilu.
Različne pojavne oblike tega modela so
večinoma osnovane na spletnih
platformah.  Delitvena ekonomija uporabnikom
in družbi prinaša ekonomske, okoljske, socialne
in praktične koristi.
 
Cilj projekta SHES je udeležencem posredovati
veščine in znanja kako dostopati do različnih
pobud delitvene ekonomije s pomočjo najbolj
uporabljanih IKT naprav.
 
Partnerji bodo pripravili izdelke štirih
vsebinskih sklopov:
1.

2.

3. Vodič po delitveni ekonomiji za starejše, 
z navodili za uporabo, ki ga bomo v projektu
pripravili in testirali v skupinah starejših oseb.
4.   Znanstveni članek, ki bo raziskal izkušnje
projektnih partnerjev v sodelujočih državah in
na podlagi teh pripravil priporočila za
spremembo politik.
 
Na uvodnem srečanju so se partnerske
organizacije najprej predstavile, nato smo
skupaj pregledali cilje in naloge, ki smo si jih
zadali v prijavi projekta. Še posebej smo se
ustavili pri definiciji delitvene ekonomije, saj je
pomembno, da imamo že na začetku vsi
partnerji enako razumevanje bistva projekta.
Dogovorili smo se o aktivnostih komunikacije
in diseminacije, standardov kakovosti, šli
podrobno skozi razvoj »intelektualnih
izdelkov« (Intelectual outputs) in druge
pomembne zadeve ter pripravili akcijski načrt
za naslednje mesece.
 
Naslednji korak v projektu bo dokončanje
uvodne študije. V začetku 2020 bodo
partnerji preučili obstoječe prakse delitvene
ekonomije v njihovih državah in jih strnili v
pregled obstoječih dobrih praks

Razvoju projektnih aktivnosti lahko sledite tudi po Facebooku.

DELITVENA EKONOMIJA ZA STAREJŠE


