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Novi koraki projekta SHES

 

 
V zadnjih mesecih smo se partnerji projekta SHES ukvarjali
z uvodnim raziskovanjem delitvene ekonomije s
poudarkom na uporabnosti in pogojih za starejše. Vodilni
partner E-seniors je strnil nacionalna poročila in povzel
dobre prakse delitvene ekonomije iz vsake države. Skupno
raziskavo s praksami smo nato prevedli v jezike sodelujočih
držav.
Uvodno študijo in dobre prakse v slovenskem jeziku lahko
najdete na spletni strani Inštituta Antona Trstenjaka za
gerontologijo: 
uvodna študija projekta SHES:  http://www.inst-
antonatrstenjaka.si/slike/1765-2.pdf 
izbor primerov dobrih praks delitvene ekonomije: 
http://www.inst-antonatrstenjaka.si/slike/1765-1.pdf
Zaradi pandemije korona virusa smo se tudi projektni
partnerji morali prilagoditi na nove okoliščine. Redno
komuniciramo po elektronski pošti in na video
konferencah. Sestanek partnerjev, načrtovan za začetek
aprila v Ljubljani, smo prestavili na jesen, prilagodili pa smo
tudi delovni načrt in ostale aktivnosti.
 
Delitvena ekonomija v času izbruha korona virusa
 
Korona virus je spremenil naša življenja in prizadel mnoge
panoge in storitve, tudi tiste, ki    temeljijo    na deljenju oz.
souporabi prostorov,    prevoznih sredstev, storitev
in    predmetov.  Socialno distanciranje, izolacija in drugi
ukrepi sicer preprečujejo širjenje virusa, a po drugi strani
tudi onemogočajo medosebne stike, pa tudi skupno
uporabo prostorov in storitev.
 
Številne osnovne storitve skupne rabe so zaprte: knjižnice,
javni prevoz itd. Tudi sodobne, ki jih omogočajo platforme
delitvene ekonomije, kot so delitev prevozov - sopotništvo,
kratkotrajna turistična bivanja in druge storitve, so začasno
zamrle. Nekateri izvajalci praks delitvene ekonomije so se
začasno ali za vedno zaprli, drugi so ponudbo zmanjšali ali
se poskušajo prilagoditi  z varnostnimi ukrepi za stranke in
zaposlene.
 
Prav v tem času pa so se pojavile nekatere nove inovativne
platforme. Ker ljudje zaradi omejitev mobilnosti ne morejo
zapustiti svojih domov za nakup živil oz. drugega  blaga ali
pa so izhodi zelo omejeni, je dostava na dom postala ena
najbolj cvetočih storitev v korona časih.
 

Dostavljajo hrano iz supermarketov, obroke iz
restavracij, orodje, naprave itd. Marsikaj je
mogoče nabaviti na spletnih platformah ali na
spletnih straneh podjetij in dostaviti na domove
strank.
 
Na primer: v Sloveniji, ker je ponudba sveže
lokalno pridelane zelenjave in drugih lokalnih
proizvodov trenutno omejena, so se pojavile nove
lokalne platforme, na katerih je mogoče kupiti
zelenjavo, jajca, domači kruh itd. Na spletu lahko
izberemo vrsto zelenjave in količino, naročimo
dostavo na dom in plačamo. Nekatere platforme
in družbena omrežja, s katerimi upravljajo
prostovoljske in humanitarne organizacije,
omogočajo pomoč ljudem v stiski. Omenjene
spletne platforme in storitve so še posebej
koristne za najbolj ranljivo skupino v času korona
krize - starejše ljudi, ki so tudi v središču našega
projekta SHES.
 
A bolj kot kdaj koli prej je sedanja pandemija
pokazala, kako negotove in spremenljive so
nekatere pobude delitvene ekonomije, zlasti za
tiste, ki v njih delajo, kar so opazili in poudarili tudi
partnerji v svojih nacionalnih poročilih.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. To sporočilo odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih vsebuje.
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Spremljajte nas v naših družbenih
medijih!
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