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System szybkiego, doraźnego wsparcia osoby zależnej i jej rodziny, polegający na
zorganizowaniu podstawowej pomocy w ciągu   24 godzin od momentu opuszczenia szpitala
przez chorego. Wykwalifikowany personel wchodzi w środowisko i diagnozuje najpilniejsze
potrzeby pacjenta i jego rodziny w zakresie sprawowania opieki, a także wyposaża rodzinę 
w wiedzę niezbędną do prawidłowej opieki nad osobą zależną.
 

Centrum Opieki Domowej s.c.
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SENIOR CUDER
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Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA

Gra towarzyska, której celem jest poprawa funkcjonowania i podniesienie jakości życia
seniorów poprzez wzmocnienie motywacji, umiejętności dbania o zdrowie oraz poprawę
relacji z otoczeniem - w tym relacji z rodziną, sąsiadami, nawiązywanie nowych znajomości.
 
Praca z seniorami dotyczy  5 obszarów wymagających wsparcia:
Ciało - coraz słabsza kondycja fizyczną i problemy zdrowotne; 
 Umysł - kłopoty z pamięcią, koncentracją, pogarszające się możliwości intelektualne;
Duchowość - ryzyko skrajnego podejścia do duchowości - depresyjność albo dewocja;
Emocjonalność - niska odporność, słaba umiejętność przeżywania bolesnych emocji
związanych z np. samotnością lub odchodzeniem równolatków;
Relacje - więzi międzyludzkie - niezaspokojona potrzeba bliskości - emocjonalne zranienia 
i traumy przeszkadzające w budowaniu relacji;
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CZAS NA AKTYWNOŚĆ!
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa Tęcza w Krakowie

Platforma internetowa dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb dorosłych osób                         
 z niepełnosprawnością intelektualną, podnosząca ich aktywność i samodzielność w życiu społecznym i
relacjach międzyludzkich. Poprzez uproszczony interfejs, zbudowany z elementów graficznych i
dźwiękowych, platforma dostarcza pomysłów jak spędzić wolny czas. Uczestnik, po zalogowaniu może
przeglądać ofertę kulturalną, artystyczną i sportową miasta, oraz decydować, w których wydarzeniach
weźmie udział. Uczestnicy mogą korzystać również z komunikatora, aby znaleźć inne osoby zainteresowane
daną aktywnością i podtrzymywać znajomości. Moderator platformy weryfikuje zawartość pod względem
dostępności dla użytkowników i pomaga w zorganizowanu transportu.
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UNIODZIEŻ
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Płaszcz przeciwdeszczowy dedykowany osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim,               
 z osłabioną funkcją małej motoryki oraz z dysfunkcją wzroku. W płaszczu duży nacisk położono
na wysoką funkcjonalność użytkową (łatwość konserwacji i bezpieczeństwo poruszania się na
drodze). Zastosowane rozwiązania umożliwiają zarówno samodzielne odszycie płaszcza przez
osoby prywatne jak też wykorzystanie wzoru projektu przez firmy krawiecki, spółdzielnie socjalne.

FUNDACJA RZECZ PIĘKNA przy ASP w Krakowie

MałopolskaInn
region innowacyjny społecznie



 
TELEASYSTENT
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Aplikacja mobilna przy pomocy której asystent/ osoba wspierająca może udzielić zdalnego
wsparcia będącego połączeniem   wideo rozmowy z nawigacją w terenie. Rozwiązanie pozwala
osobom z dysfunkcją wzroku na   realizowanie aktywności społecznych w przestrzeni
publicznej i prywatnej. 
 
Wsparcie odbywa się w 3 obszarach:  
CityTime- czyli w przestrzeni publicznej i instytucjach publicznych.
HomeTime- jako pomoc w codziennych, domowych obowiązkach. 
SpecialTime- umożliwiające rozwijanie własnych zainteresowań lub pomoc w nagłych
sytuacjach.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich
Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
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INNOTEXTIL
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Inteligentna odzież (spodnie) wyposażona w mikroczujniki, które połączone z aplikacją
wspierają rehabilitację oraz profilaktykę ruchu podczas realizowania codziennych aktywności
(np. spacerów).
Odzież wyposażona jest w mikroczujniki, które poprzez umieszczenie w szwach spodni,
odbierają i przekazują sygnał błędnie wykonanego ruchu chodu, sygnalizując ten fakt
użytkownikowi. Dzięki temu, osoba korzystająca ze spodni Innotextil będzie od razu
informowana o konieczności skorygowania ruchu/chodu. Korekta nie będzie wymagała
obecności fizjoterapeuty.

ASP w Krakowie, 
Wydział Form Przemysłowych
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ZAKUPY BEZ BARIER
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System dzwonka, który zapewnia osobie zależnej dyskretną asystę podczas wykonywania
zakupów. Przeszkolony pracownik sklepu, wspiera klienta zgodnie z jego potrzebami, np.
wskazuje osobom niewidomym, gdzie znajduje się dany produkt, sprawdzi skład,
gramaturę, datę ważności. Osobom poruszającym się na wózkach pomoże przemieszczać
się pomiędzy alejkami oraz sięgnąć po wysoko umieszczone produkty.

Gmina Kęty
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ŚCIEŻKA 
MOTO-SENSORYCZNA
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Projekt architektoniczny stanowisk do treningu sprawności w zakresie motoryki małej, realizowanej        
 w przestrzeni publicznej. Innowacja kierowana jest do osób starszych i osób  z niepełnosprawnościami.
Innowacja obejmuje:
- projekt ścieżki złożonej ze stanowisk wykorzystujących naturalne warunki przestrzenne, do wykonywania
ćwiczeń "przy okazji" spaceru, zakupów czy wyjścia do lekarza;
- możliwość aranżacji przestrzeni i konfiguracji stanowisk, w zależności od warunków przestrzennych,
posiadanego budżetu, planowanego stopnia trudności czy grupy użytkowników;
- tablice instruktażowe w formie pictogramów - umożliwiające samodzielne wykonywanie ćwiczeń;
- aplikację mobilną zawierającą filmy instruktażowe i zestawy ćwiczeń przypisane do konkretnych
stanowisk;
Zadaniem ścieżki jest utrzymywać/podnosić sprawność osób zależnych oraz oswajać 
z przestrzenią miejską i redukować zachowania lękowe spowodowane obniżoną sprawnością.
 

Politechnika Krakowska
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NGOZ
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Celem Innowacji „Nawigacja głosowa osób zależnych. NGOZ” jest wspieranie samodzielności
osób z dysfunkcją wzroku w   samodzielnym, łatwym   i bezpiecznym   poruszaniu się w obiektach
użyteczności publicznej (np w urzędach, muzeach, szpitalach, etc.) poprzez udostępnienie
udźwiękowionej instrukcji ze wskazówkami, jak dotrzeć do wybranego miejsca, pokoju, osoby. 
Rozwiązanie polega na połączeniu nawigacji głosowej
z wykorzystaniem sieci w technologii iBeacon, tworząc "mapę przestrzeni" danego miejsca,
Głosowe wskazówki, w zrozumiały dla osoby niewidomej sposób, prowadzą użytkownika do celu.

Adam Goch
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