
  
 

 

 
 

 

ITHACA – InnovaTion in Health And Care for All  

1. nacionalno srečanje ključnih deležnikov projekta 

ITHACA (InnovaTion in Health And care for All) 

Lokacija: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 

Datum: 22. junij 2017 

Agenda: 

8:30 – 9:00 Prihod in registracija 

9:00 – 11:15 Uradni del srečanja 

  Moderator: Gregor Cuzak, SDMI 

 

9:00 – 9:10  Pozdravni nagovor  

prof. dr. Valentina Hlebec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 

prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje in doktorski študij 

 

9:10 – 9:30  Predstavitev projekta ITHACA in namena prihodnjih srečanj ključnih 

deležnikov: 

- sodelovanje pri evalvacijski študiji ter identifikaciji obstoječih e-storitev v Sloveniji; 

- možna predstavitev obstoječih e-storitev ključnim tujim in slovenskim deležnikom;  

- oblikovanje konkretnih priporočil za oblikovanje akcijskih načrtov. 

 

9:30 – 9:40 Predstavitev prednostne osi 2.9 Operativnega Programa za obdobje 2014-
2020 s poudarkom na razvoju pilotnih IKT projektov, ki bodo podpirali 
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi 



ITHACA – InnovaTion in Health And Care for All 

 

dr. Vesna Dolničar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za 

družboslovno informatiko 

 

9:40 – 10:10 Načrtovani projekti na področju dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije 

ter predstavitev načrtovanega Zakona o dolgotrajni oskrbi in Strategije 

dolgožive družbe 

 

mag. Tatjana Buzeti, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za dolgotrajno oskrbo 

mag. Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

10:10 – 10:25 Primer dobre prakse pri vzpostavljanju ekosistema na področju eOskrbe in 

eZdravja iz nemške regije Baden-Württemberg (v angleškem jeziku) 

   

dr. Sandra Evans, Eberhard Karls Universität Tübingen Team LebensPhasenHaus, 
projekt MACH5 (Mutual Learning Partnerships Driving Social lnnovation on Healthy 
Living Eastword Across Five European Countries) 

 

10:25 – 11:15 Razprava  

 

11:15 – 12:00 Pogostitev in neformalno mreženje 

 

 

 

ITHACA združuje 9 evropskih regij, ki med sabo delimo izkušnje, in se skupaj zavzemamo za: 

 izboljšanje politik  

 spodbujanje inovativnih podjetij 

 rast trga 

na področju inovativnih IKT-podprtih storitev v zdravstvu in oskrbi ter promocijo zdravega in 

aktivnega staranja. S tem želimo prispevati k oblikovanju boljših politikih ter močnejših regionalnih 

ter medregionalnih ekosistemov v korist vseh državljanov Evropske unije. 

 

Več informacij o projektu lahko najdete na: 

 spletni strani projekta 

 facebook strani projekta 

 twitter profilu projekta 

https://www.interregeurope.eu/ithaca/
https://www.facebook.com/ithacahealthproject/?fref=ts
https://twitter.com/ITHACA_health

