Spoštovani fizioterapevti in ostali zainteresirani

Vabimo Vas k sodelovanju na panelu Fizioterapevtska stroka za e-vključenost v aktivnem
staranju in srebrni e-ekonomiji, ki bo od 14.30-16.00 v okviru posvetovanja eServices
Provision for the Seniors (55+) in the Cross-border eRegion Consultation v Škofji Loki
9.aprila 2019. Posvetovanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevajanja. Dostopno na:
http://eregion.eu/9-4-2019-eservices-provision-seniors-55-cross-border-eregion-consultation.
Združenje fizioterapevtov Slovenije je član mreže e-Senior Slovenije, ki je osredotočeno na
domače in čezmejno e-sodelovanje v e-Regiji s pomočjo e-storitev za starejše od 55 let +.
Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion, Members
http://eRegion.eu/Initiative, http://eRegion.eu/Initiative/Members
Na posvetovanju bo predstavljena tudi revija Kažipot storitev za starejše (55+) (Seniors
Services Guide (55+) in Slovenia,http://eregion.eu/seniors-eservices-guide-55slovenia). Kažipot v slovenskem in angleškem jeziku je rezultat dela skupine, ki je bila
vzpostavljena v oktobru 2018. Imena sodelujočih so objavljena na spletni strani, tudi ZFS.

Zdravo staranje je proces razvoja in ohranjanja funkcionalne sposobnosti, ki omogoča dobro
počutje starejšim. Funkcionalna sposobnost je, da zagotovimo zmožnosti, ki vsem ljudem
omogočajo, da so in delajo tisto, kar je za njih pomembno( WHO).
Na panelu bomo poudarili pomembnost aktivnega staranja in vlogo fizioterapije pri tem,
predvsem s pomočjo e-storitev. Ugotavljali bomo kaj trenutno nudimo starejšim in kaj bi
lahko storili na tem področju boljše v bodoče.
Panelu bo vodila Gabrijela Starc. Kot panelistka bo sodelovala predsednica Hrvaškega zbora
fizioterapevtov gospa Snježana Benko, ki bo predstavila, kako se tega lotevajo na Hrvaškem.
Trenutno e-ponudbo in vizijo razvoja fizioterapevtskih e-storitev v Sloveniji bosta predstavili
panelistki, predsednica Aktiva fizioterapevtov pri SSZS gospa Dušanka Špiljak in predsednica
Sekcije fizioterapevtov za geriatrijo pri ZFS gospa Daenielle Jagodic.
Dan za tem, v sredo, 10. aprila bosta tematski delavnici na Rektoratu Univerze v Mariboru in
v Medgeneracijskem centru Slovenj Gradec.
Vljudno Vas vabimo, da se posvetovanja udeležite. Kotizacije ni, obvezna pa je prijava
na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Podatki o prijavljenih udeležencih bodo objavljeni.
Z lepimi pozdravi Gabrijela Starc

Vprašanja vezana na panel naslovite na: starc.gabrijela@gmail.com
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