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6 grudnia w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Blaticum odbyła się druga edycja 
międzynarodowej konferencji „Europa (nie) boi się starości”. 
W konferencji wzięli udział wykładowcy akademiccy, reprezentanci władz lokalnych, 
instytucje wspierające seniorów, opiekunowie formalni oraz nieformalni osób starszych. 
Zgromadzeni goście debatowali na temat wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w opiece nad osobami starszymi i chorymi na demencję.
 
Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu eLily, 
dofinansowanego z programu Erasmus+. Partnerzy projektu z Bułgarii, Cypru oraz Włoch 
wzięli czynny udział w wydarzeniu opowiadając o poziomie wykorzystywania technologii 
w opiece nad osobami starszymi w ich krajach. Wystąpienie partnerów zapoczątkowały 
debatę na temat promocji pojęcia e-zdrowie w Polsce i Europie. 

Wszystkie prezentacje dostępne tutaj!

Po zakończeniu konferencji konsorcjum wzięło udział w wizytach studyjnych 
zorganizowanych przez Collegium Balticum. Celem wizyt była wymiana doświadczeń i 
dobrych praktyk w zakresie opieki nad osobami 
starszymi i chorymi na demencję. Partnerzy 
odwiedzili Dom Pomocy Społecznej Kombatant 
w Szczecinie, który uznawany jest za jeden 
z najlepszych ośrodków tego typu w Polsce. 
Konsorcjum odwiedziło również mieszkania 
chronione dla osób starszych, które powstały z 
inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie. Mieszkania chronione to bardzo 
przyjazna forma opieki nad osobami starszymi, 
które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować 
we własnych środowiskach. W mieszkaniach 
chronionych seniorzy mają zapewnioną 
całodobową opiekę, a także zajęcia aktywizacyjne, 
a wszystko to w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 
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Dzień przed konferencją Collegium Balticum zorganizowało trzecie międzynarodowe spotkanie 
w projekcie eLily. Partnerzy podsumowali pracę, którą wykonali do tej pory oraz zaplanowali 
kolejne etapy projektu, tj. faza pilotażowa metodologii szkoleniowej oraz jej adaptacja do kursu 
e-learningowego. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie zdrowia 
i e-zdrowia wśród opiekunów osób starszych, aby umożliwić im korzystanie z technologii 
komunikacyjno-informacyjnych w codziennym życiu i opiece nad seniorami.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź naszą stronę internetową: www.elily.eu 

PROJEKT ELILY

E-zdrowie to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Świadomość zdrowotna została zdefiniowana 
jako umiejętność poznawcza i społeczna, która determinuje motywację i zdolność jednostek 
do uzyskania dostępu, zrozumienia i wykorzystania ogólnodostępnych informacji o zdrowiu. 
Niezwykle ważne jest promowanie mobilnego dostępu ludzi do informacji o zdrowiu i ich 
zdolności do skutecznego korzystania z urządzeń elektronicznych

Projekt eLily (dofinansowany w ramach program Erasmus+) został opracowany na podstawie 
modelu teoretycznego Lily opracowanego przez Normana i Skinnera (2006) oraz rozwiniętego 
przez Chana i Kaufmana (2011), Gilstad (2014) i zintegrowanego do wymogów sieci 2.0. Kurs 
e-learningowy będzie zawierał istotne z punktu widzenia opiekunów informacje o opiece nad 
osobami chorymi na demencję.  Wszystkie zaangażowane kraje: Polska, Włochy, Bułgaria, 
Grecja i Cypr to kraje o niskim wskaźniku korzystania z Internetu przez osoby starsze w celu 
prowadzenia zdrowego i satysfakcjonującego życia.

Publikacja ta została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i FRSE Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną. 


