NOWOCZESNA I PRZYJAZNA
PRZESTRZEŃ DLA SENIORA

Proste rozwiązania multimedialne na co dzień
Aktywizacja seniorów w ramach zainteresowań
Wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych

Tworzymy interaktywne i łatwe w obsłudze rozwiązania multimedialne,
które urozmaicą spotkania i pozytywnie wpłyną na aktywność seniora,
pozwalając mu spojrzeć inaczej na otaczający go świat.

KOMUNIKACJA ONLINE
Spotkania bez ograniczeń
Brak ograniczeń w dostępie do sieci i rozwój nowoczesnych
technologii multimedialnych pozwala na nowo stworzyć
przestrzeń dla seniorów, w której podejmą nieznane im do tej pory
i ciekawe aktywności. Wideo rozmowy z rodziną na drugim
końcu świata albo spotkania terapeutyczne i rehabilitacyjne ze
specjalistami, którzy nie mogą dojechać na zajęcia stacjonarne
nie stanowią już problemu. Spotkania online z seniorami
z innych domów celem wymiany zainteresowań i doświadczeń
lub zdalna komunikacja z dziećmi jako forma aktywności
międzypokoleniowej, rozwoju emocjonalnego, czy bycia z ludźmi
spoza bezpośredniego otoczenia to kluczowe aspekty, mające
duży wpływ na samopoczucie seniora. A może rozmowa online
z ulubionymi artystami z dawnych lat? Dziś technologia pozwala
zbliżyć się do tego co do tej pory było nieosiągalne i cieszyć się
tym. Wystarczy pokazać naszym seniorom wszystkie możliwości
multimedialnego świata.
Co możemy zaproponować:
• system wideokonferencyjny do spotkań z bliskimi,
• rozwiązania online do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
• monitor interaktywny z możliwością zainstalowania
np. programów do nauki języka, aplikacji do trenowania pamięci,
programów do wspomagania aktywności fizycznej.

INTEGRACJA SENIORÓW
Praca w grupie i aktywne uczestnictwo w zajęciach
Aktywność w klubach jest dla wielu seniorów szansą na integrację,
poprawę samopoczucia i nową jakość życia. Efektywną
komunikację w ramach codziennych zajęć z terapeutami, wspólne
zabawy i aktywności, szczególnie w środowiskach seniorów,
powinna wspierać dobrze dobrana technologia. Przykładem
mogą być mikrofony bezprzewodowe, które zapewnią dobre
zrozumienie mowy każdego z uczestników dyskusji. Technologia
umożliwi więcej, jeśli poza samym dźwiękiem wesprzemy
komunikację czytelnym obrazem. Całość zaktywizuje seniora,
jeśli możliwe będzie zadawanie pytań i udzielanie anonimowych
odpowiedzi, a w konsekwencji późniejsze analizowanie ich
np. przez terapeutę i dzielenie się wnioskami na forum grupy.
Co możemy zaproponować:
• zestawy bezprzewodowe ułatwiające prowadzenie dyskusji
w grupie,
• bezprzewodowe piloty do głosowania i aktywizacji grupy,
• mobilny zestaw prezentacyjny do wyświetlania treści
na forum grupy.

WIELOFUNKCYJNA ŚWIETLICA
Spotkania z kulturą i sztuką
Świetlica w domu seniora jako miejsce spotkania z rozrywką,
kulturą i sztuką? Dlaczego nie. Dzisiejsze technologie
audiowizualne pomagają stworzyć środowisko będące namiastką
tego co możemy spotkać idąc do teatru, opery czy będąc na
profesjonalnym koncercie. Bez konieczności przemieszczania
się, bez barier dla osób starszych, nie zawsze w pełni sprawnych
ruchowo. Projekcje ulubionych filmów, małe klubowe koncerty,
występy kabareciarzy, gale, wydarzenia, eventy okolicznościowe
służące integracji seniorów przy okazji świąt czy wydarzeń
państwowych.Profesjonalna technologia pozwala wspomagać
słyszenie dla osób starszych i z dysfunkcjami. Całość może być
przygotowana w bardzo prosty sposób, gdzie kliknięcie jednego
przycisku uruchamia potrzebne urządzenia multimedialne
w zaplanowany sposób.
Co możemy zaproponować:
• systemy wyświetlania treści umożliwiające projekcję wydarzeń
na dużym ekranie,
• systemy nagłośnienia i wspomagania słyszenia,
• systemy mikrofonowe do przemówień i prowadzenia wydarzeń,
• systemy nagrywania i streamingu umożliwiające relacjonowanie
wydarzeń z obiektu w innych placówkach,
• systemy automatycznego uruchamiania multimediów.

PRACOWNIA NOWYCH
TECHNOLOGII
Zajęcia informatyczne dla seniorów
Świat otaczający seniora jest coraz bardziej cyfrowy. Kontakt
z urzędem, rozmowa z lekarzem, zakupy, pozyskiwanie informacji
o świecie czy spotkanie z bliskimi przenosi się do sieci. Seniorzy
chcą się uczyć, aby nie tracić kontaktu z pędzącym światem.
Musimy im jedynie pomóc przełamać lęk przed technologią,
pokazać, że świat cyfrowy jest dla nich osiągalny. Łatwiej jest to
zrobić w grupie, gdzie mamy pomoc opiekunów, którzy pokierują
i udzielą niezbędnego wsparcia, niż w domowym zaciszu, gdzie
senior zazwyczaj jest sam. Pracownie komputerowe w domach
seniora to sposób na przybliżenie technologii, aktywizacji seniora
w cyfrowym świecie oraz szansa na rozwój i zabicie codziennej nudy.
Co możemy zaproponować:
• kompleksowe rozwiązanie do pracowni komputerowych
bazujące na serwerze i terminalach komputerowych,
• monitory nabiurkowe,
• wyposażenie dodatkowe wspomagające prowadzenie zajęć.

Chętnie pomożemy
w doborze najlepszego rozwiązania.
Jesteśmy ekspertami na rynku multimediów.
•
Doradzamy, jak uzyskać dofinansowanie
z programów celowych dla seniorów.
•
Zapewniamy wsparcie merytoryczne
przy doborze rozwiązań dla domów i klubów seniora.
•
Projektujemy przyjazne i bezpieczne
rozwiązania multimedialne.
•
Oferujemy pomoc w doborze najlepszego sprzętu –
niezawodnego i prostego w obsłudze.
•
Pomagamy w wykorzystaniu środków celowych
do realizacji zakupów sprzętu audio-wideo.
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