POSITIVE
Platforma personalizată de asistență pentru
seniori pentru o viață sănătoasă, împlinită
și activă.

Despre noi
Misiunea Fundației Ana Aslan Internațional este de a integra
progresul științific în medicina preventivă și personalizată și să ofere
instrumentele care transformă medicina îmbătrânirii cerebrale, în
Medicina Longevității. De asemenea, Fundația și-a extins expertiza
și în domeniul tehnologiilor TIC utilizate în beneficiul persoanelor în
vârstă fragile și dependente, astfel încât nu numai că ajută la
prevenirea patologiilor legate de îmbătrânire, ci promovează o
îmbătrânire activă și sănătoasă.
În ultimii 12 ani, FAAI a acumulat o experiență semnificativă în
cercetare, management și inovatie ca partener medical și pilot de
testare în proiecte finanțate de UE și a fost implicată în rețele
importante și prestigioase, împărtășind cele mai bune practici și
proiecte de sprijin pentru pacienți, pentru a integra progresul științific
în practica medicală și socială a îngrijirii vârstnicilor. Astfel, scopul
tuturor proiectelor derulate de FAAI este acela de a crește autonomia
utilizatorului vârstnic și de a-i asigura încredere pentru o viață activă în
propria casă, siguranță în deplasare, participare activă la viața socială,
iar în ansamblu, creșterea calității vieții și a unei îmbătrâniri fiziologice.
Fundația Ana Aslan Internațional, prin activitatea sa susținută și de
excelență de peste 20 de ani, în care a dovedit pe deplin calitățile sale
de promotor de elită al gândirii medicale inovatoare și de actor
prodigios în domeniul îmbătrânirii sănătoase și al prevenției în
geriatrie, constituie un partener de referință în elaborarea politicilor
pentru vârsta a treia în România și alinierea lor la normele și politicile
europene și internaționale.

Obiectivul proiectului
Proiectul POSITIVE își propune să ușureze singurătatea seniorilor,
cauzată nu doar de izolarea socială ce rezultă din lipsa activității, ci și
din lipsa conștientizării și manifestării în viața lor a unui scop precis, în
timp ce este tot mai greu să ne relaxăm și să comunicăm în mod real
cu oamenii din jurul nostru. Dacă în trecut, oamenii obișnuiau să
trăiască doar în jurul familiei, în zilele noastre este dificil să ne lăsăm
doar în grija familiei. Găsirea unui loc de muncă după pensionare este
dificilă. Cu atât mai mult, acum, oamenii se orientează spre
satisfacerea unor nevoi superioare, situate în vârful ierarhiei lui
Maslow, precum auto-împlinirea și dezvoltarea personală. Seniorii
caută acele produse și servicii special create pentru ei dar acestea
sunt foarte greu de găsit pe piață, așa cum există, totuși, pentru cei
mai tineri.

Rezumatul proiectului
POSITIVE promovează o perspectivă holistică. Platforma va acționa,
ca un factor stimulator și un instrument dedicat seniorilor, care îi ajută în
activitățile de zi cu zi prin stimularea funcției mentale și prin provocări
revigorante. Pentru a realiza acest lucru, platforma are două părți
pentru a oferi facilități atât în mediul online, cât și în mediul offline (ex.
prezentarea evenimentelor și conținut) punând accent pe utilizarea
instrumentelor bazate pe tehnologie. Ambele părți vor fi create și
gestionate de seniori și coordonate de persoanele care le-au inițiat,
ceea ce va contribui la menținerea unui sentiment de încredere și
independență.
Peste 200 de seniori vor fi implicați în teste, în diferite etape ale
proiectului, ce vor avea loc în 5 țări europene. Pentru a realiza
platforma astfel încât să răspundă nevoilor persoanelor în vârstă, vor
fi folosite metode de proiectare creativă, în colaborare cu seniorii.
Platforma va fi simplu de utilizat și personalizată în funcție de
interesele și experiența seniorilor, în scopul de a aduce distracție și
divertisment în viața acestora, fără a ține cont de vârstă. Pentru a oferi
o experiență de calitate, vor fi folosiți algoritmi de analiză de ultimă
generație și elemente de inteligență artificială.

Sunteți o persoană activă în vârstă de 55-75 de ani?
Contactați-ne dacă doriți să aflați mai multe!
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