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Prezentacja pilotaży powstałych
w ramach projektu HoCare2.0
Kluczowe wnioski z procesu współtworzenia innowacyjnych  
rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej)
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Proces współtworzenia 
i pilotaże MŚP

Jednym z najbardziej obiecujących sposobów zaangażowania użytkowników końco-
wych w proces rozwoju jest współtworzenie. Współtworzenie to proces, który wyko-
rzystuje wiedzę i doświadczenie użytkowników końcowych na każdym etapie procesu 
rozwoju. Uczestnicy dzielą się pomysłami i wzajemnie wzmacniają swoje kompetencje. 
Dzięki temu powstają lepiej dopasowane rozwiązania, a zaangażowanie sprzyja także 
użyteczności technologii. Tym samym zwiększa jej akceptację na rynku.

Aby przetestować metodę współtworzenia i poszerzyć wiedzę na jej temat, przepro-
wadzono pilotaże w 6 krajach: na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Niemczech, Czechach 
i Włoszech z udziałem MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), które opracowały in-
nowacyjne produkty w zakresie opieki domowej.

Przed rozpoczęciem pilotaży przedstawiciele tzw. poczwórnej helisy (QH), czyli MŚP, 
instytucje naukowo-badawcze, instytucje publiczne oraz seniorzy stworzyli tzw. labo-
ratoria współtworzenia. Do ich zadań należał m.in. wybór najlepszych innowacyjnych 
pomysłów, które będą testowane w ramach pilotaży, a także aktywny udział w procesie 
współtworzenia.

Projekt HoCare2.0
Projekt HoCare2.0 ma na celu dostarczenie wysoce innowacyjnych, opartych na tech-
nologii cyfrowej, zorientowanych na klienta rozwiązań w zakresie opieki domowej dla 
seniorów. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jest obecnie nie lada wyzwa-
niem, dlatego projekt ten jest ukierunkowany na innowacje w tym właśnie obszarze. 
Proces ten zapoczątkował powstanie nowego sektora, tzw.srebrnej  gospodarki, w któ-
rym wciąż brakuje rozwiązań zaprojektowanych z myślą o seniorach.

Sukces nowych produktów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 
zależy w dużej mierze od dwóch głównych czynników:

1. Produkt musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby użytkowników końcowych;
2. Użytkownicy końcowi muszą zaakceptować ten produkt.

Często zdarza się, że mamy odpowiednie rozwiązanie (produkt), ale nie jest ono wy-
korzystywane przez seniorów, ponieważ nie czują się oni pewnie, korzystając z danej 
technologii.

Dlatego zalecamy, by zaangażować seniorów jeszcze w trakcie procesu projekto-
wania i tworzenia danego produktu.

?
?

?
?
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Proces powstawania pilotaży
Aby wesprzeć proces współtworzenia innowacyjnych rozwiązań przy znaczącym zaan-
gażowaniu seniorów, w ramach projektu HoCare2.0 opracowano Narzędzia zawierające 
wskazówki, jak postępować na poszczególnych etapach tworzenia i testowania. Wszyst-
kie pilotaże przebiegały zgodnie ze standardową procedurą opisaną w tych Narzędziach, 
obejmującą następujące etapy: przygotowanie, tworzenie wiedzy, prototypowanie 
rezultatów i podsumowanie procesu.

Przygotowanie:
przygotowuje się odpowiednie warunki, konieczne do przeprowadzenia procesu 
współtworzenia; faza ta obejmuje takie zadania, jak stworzenie inspirującego i twór-
czego otoczenia, upewnienie się, że facylitator, który będzie kierował procesem, 
posiada odpowiednie kompetencje. Przygotowanie obejmuje również inne czynności 
związane z zaangażowaniem wszystkich uczestników i stworzeniem zarysu proce-
su.

Tworzenie wiedzy: 
tu zaczyna się współtworzenie. Celem jest określenie wymagań użytkowników końco-
wych - ich  potrzeb, możliwości, nastawienia i predyspozycji seniorów. Zebrana wiedza 
jest oceniana i analizowana przez zespół i/lub facylitatora. Pomocne metody: shado-
wing, badania dzienniczkowe, wywiady lub spotkania grup fokusowych, notatki samo-
przylepne, diagramy, mapy myśli, mapy zasobów, moodboardy.

Prototypowanie: 
korzystając ze zdobytej wiedzy, MŚP przygotowuje produkcję pierwszego prototypu  
o niskiej wierności, który jest następnie testowany przez użytkowników, w wyniku 
czego powstaje produkt o "minimalnej koniecznej funkcjonalości" - czyli pierw-
szej wersji produktu, która powinna ujrzeć światło dzienne. Ostatecznie wszyscy człon-
kowie laboratorium współtworzenia oraz eksperci zewnętrzni przeprowadzają testy  
i ocenę prototypu, aby przekazać ostateczną informację zwrotną. W rezultacie powsta-
je Minimalny Produkt Rynkowy, który powinien być wystarczająco dobry, aby można 
go było przedstawić osobom decyzyjnym i zatwierdzić do produkcji. W tym momen-
cie proces współtworzenia zostaje zakończony. Przykłady przydatnych metod: modele 
koncepcyjne, wywiady kontekstowe, instruktaże obywatelskie.

Podsumowanie procesu: 
zespół musi zastanowić się nad procesem/działaniami, udokumentować proces i okre-
ślić wnioski, jakie z niego wyciągnięto. Te działania  obejmują sprawozdanie z pracy 
zespołu/osób indywidualnych oraz podsumowanie całego procesu.

Szczegółowe informacje o każdym z pilotaży, w tym najważniejsze wnioski, przedsta-
wiono w niniejszej broszurze. 
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SCN4ALL
MŚP: E-Med4All Europe Ltd.
Partner: Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji
Czas trwania: 01.06.2021 - 31.03.2022
Opis produktu:
Rozwiązanie proponowane przez SCN4ALL analizuje funkcje fizjologiczne układu ser-
cowo-naczyniowego i autonomicznego układu nerwowego i ma szeroki zakres za-
stosowań w medycynie: monitorowanie pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością 
serca lub udarem, cukrzycą lub chorobami płuc, a także monitorowanie skuteczności 
leczenia. Firma opracowała system telemedyczny, który samodzielnie monitoruje po-
nad 30 parametrów fizjologicznych za pomocą prostego i łatwego do zdezynfekowa-
nia pulsoksymetru, a następnie przesyła zmierzone dane do jednostki przetwarzającej  
w tzw. chmurze. Chociaż większość parametrów monitorowania układu krążenia ofe-
rowanych przez system SCN4ALL była już znana nauce, to ich praktyczne zastosowa-
nie, zwłaszcza dla ogółu populacji, nie miało jeszcze miejsca.

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 osób starszych powyżej 60 roku życia oraz ich krewni.
Laboratorium Współtworzenia: profesjonalna grupa ekspertów, przedstawiciele po-
czwórnej helisy.
MŚP: właściciel innowacyjnego rozwiązania, który przeprowadził proces współtworze-
nia i był odpowiedzialny za opracowanie produktu.
Dostawca usług publicznych: Dom dla Seniorów Polgárdi, instytucja, w której odby-
wały się działania pilotażowe i która zapewniała profesjonalną pomoc w opiece nad 
osobami starszymi. 
Partner projektu: Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji jako part-
ner wiodący projektu, który zarządzał procesem współtworzenia i dokumentował go.

Zastosowane metody: 
mapowanie, badanie dzienniczkowe, warsztaty generowania pomysłów, wywiad, spo-
tkania grup fokusowych, karteczki samoprzylepne, mapy myśli, diagramy.

Główne zalety/wady:
Pandemia COVID19 bardzo utrudniła realizację działań pilotażowych, ponieważ suro-
we przepisy nie zezwalały obcym na wejście do domów opieki. Dużą pomocą okazała 
się ofiarna praca i wytrwałość pielęgniarek podczas realizacji pilotażu. 

Informacje zwrotne od MŚP: 
MŚP nie spodziewało się, że wdrożenie procesu współtworzenia przyczyni się w tak 
dużym stopniu do rozwoju ich produktu. Proces ten ujawnił wiele ważnych potrzeb 
użytkowników końcowych, o których MŚP nie pomyślałoby w fazie planowania. Choć 
proces współtworzenia był czasochłonny, opłacił się, ponieważ w dłuższej perspekty-
wie pozwolił firmie zaoszczędzić czas i pieniądze.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Uczestnicy niemal jednogłośnie ocenili ten proces jako pozytywny. Pod koniec pilotażu 
produkt pod wieloma względami bardzo się rozwinął. Osoby starsze biorące udział  
w testowaniu były szczególnie zadowolone z pracy i z faktu, że wreszcie ktoś poważnie 
zainteresował się ich opiniami. 

Najważniejsze wnioski: 
• Proces współtworzenia stanowi prawdziwą wartość dodaną w procesie rozwoju 

produktu.
• Uwzględnienie opinii użytkowników końcowych pomaga wprowadzić na rynek 

produkt, który jest oparty na rzeczywistych potrzebach i doskonale spełnia oczeki-
wania użytkowników pod względem funkcjonalności, komfortu i designu. 

• Mimo sporej niepewności na początku procesu okazało się, że z osobami starszy-
mi świetnie się pracuje, a ich wiek nie stanowi żadnej przeszkody.
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MŚP: Zwippen Ltd.
Partner: Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji
Czas trwania: 06/2021 - 06/2022
Opis produktu:
System firmy Zwippen stanowi skuteczną odpowiedź na poważny problem: poprawę, 
utrzymanie, a w razie potrzeby rehabilitację drobnych umiejętności motorycznych 
i funkcji poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku, przebywających w domach 
opieki/instytucjach, poprawiając w ten sposób ich niezależność i jakość życia, doku-
mentując treningi i usprawniając komunikację między pracownikami służby zdrowia, 
opiekunami i ich rodzinami.

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 osób starszych powyżej 60 roku życia oraz ich krewni.
Laboratorium Współtworzenia: profesjonalna grupa ekspertów, przedstawiciele po-
czwórnej helisy. 
MŚP: właściciel innowacyjnego rozwiązania, który przeprowadził proces współtworze-
nia i był odpowiedzialny za opracowanie produktu.
Dostawca usług publicznych: Dom dla Seniorów Polgárdi, instytucja, w której od-
bywały się działanie pilotażowe i która zapewnia profesjonalną pomoc w opiece nad 
osobami starszymi. 
Partner projektu: Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji jako part-
ner wiodący projektu, który zarządzał procesem współtworzenia i dokumentował go.

Zastosowane metody: 
warsztaty generowania pomysłów, wywiad, spotkania grup fokusowych, karteczki sa-
moprzylepne, mapy myśli, diagramy.

ZWIPPEN Główne zalety/wady:
Podczas testów pierwszego prototypu MŚP stwierdziło, że dalszy rozwój produktu nie 
jest możliwy ze względu na czas i koszty. Niemniej jednak, proces współtworzenia miał 
miejsce, choć produkt nadający się do sprzedaży z pewnością nie będzie gotowy przed 
zakończeniem projektu. Tak więc wydawałoby się, że projekt pilotażowy był porażką, 
ale w rzeczywistości uważamy go za całkowicie opłacalny. Nie wszystkie prace nad roz-
wojem produktu mogą zakończyć się natychmiastowym sukcesem, ale metodologia 
współtworzenia może w porę wskazać, jakie dalsze udoskonalenia są potrzebne do 
stworzenia udanego produktu.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
MŚP było zarówno rozczarowane, jak i wdzięczne. Rozczarowane, ponieważ miało 
nadzieję, że rozwój produktu może być osiągnięty w określonych ramach czasowych. 
Wdzięczne, ponieważ w porę zdało sobie sprawę, jakie ulepszenia są potrzebne, aby 
pójść naprzód. Jednak droga naprzód i ostateczny rozwój produktu nie będą częścią 
tego projektu.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Uczestnicy niemal jednogłośnie ocenili ten proces jako pozytywny. Pomimo tego, że 
niestety produkt nie był gotowy do wprowadzenia na rynek, starszym osobom podo-
bała się praca i fakt, że wreszcie ktoś poważnie zainteresował się ich opiniami. 

Najważniejsze wnioski: 
Ważną lekcją z pilotażu jest to, że nie każdy proces rozwoju produktu od razu może za-
kończyć się sukcesem, jeśli sukces definiuje się jako wprowadzenie produktu na rynek. 
Jednak sam proces współtworzenia może być nadal przydatny, pod warunkiem, że  
w porę wskaże się ewentualne ryzyka.
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Główne zalety/wady:
Największe ryzyko było związane z pandemią wirusa Covid-19, co spowodowało opóź-
nienia we wdrażaniu pilotażu. Aby zminimalizować to ryzyko, wiele spotkań zostało 
przełożonych i/lub przeniesionych do trybu online. Mimo tego, seniorzy byli bardziej 
efektywni podczas spotkań bezpośrednich. Seniorzy nie angażowali się tak bardzo 
w spotkania online, czasami miewali problemy z łącznością, czy brakiem kamer przy 
komputerach.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
"To była świetna okazja, aby bezpośrednio skorzystać z pomocy seniorów i ekspertów 
oraz na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne z uwagami i wskazówkami dotyczą-
cymi ulepszenia produktu. Praca nad aplikacją z grupą docelową pozwoliła nam na 
lepsze dostosowanie jej do potrzeb seniorów, zidentyfikowanych w procesie współ-
tworzenia" - mówi Tomasz Bober, właściciel Bottom Line. 

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Użytkownicy końcowi nalegali na kolejne spotkania w ramach projektu. Seniorzy lubili 
mówić o sobie, a moderatorzy procesu współtworzenia wykazywali zainteresowanie 
rozmowami o zwyczajach seniorów, sprawach rodzinnych, hobby. Niektórzy seniorzy 
wyrażali swoje frustracje i cieszyli się, że ktoś ich wysłuchał. Użytkownikom końcowym 
bardzo spodobała się aplikacja MobiSeni i chętnie testowali ją w małych grupach.  

Najważniejsze wnioski: 
• Konieczne są dobre kontakty z różnymi instytucjami w regionie
• Dobre kontakty biznesowe są nieodzownym elementem, zwłaszcza z pracownika-

mi dziennych domów opieki dla osób starszych
• Obecność techników podczas spotkań z seniorami jest dodatkowym ułatwieniem
• Przygotuj dodatkowe urządzenia z systemem Android, niektóre osoby starsze 

mogą przykładowo używać iPhone

Aplikacja MobiSeni
MŚP: Bottom Line Tomasz Bober 
Partner: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Czas trwania: 11/2020 - 05/2022
Opis produktu:
Idea aplikacji MobiSeni polega na opracowaniu i realizacji aplikacji mobilnej dla se-
niorów, działającej na smartfonach. Aplikacja jest czytelna (grafika przyjazna dla osób 
ze słabym wzrokiem) i łatwa w obsłudze. Działa ona na systemie Android, ponieważ 
jest to najpopularniejszy system operacyjny, a telefony z tym systemem są dostępne 
w przystępnych cenach. Pomysłowi aplikacji przewodził czynnik dostępności i niskich 
kosztów. 
Podstawowe funkcje aplikacji MobiSeni to:
Czasomierz aktywności; Wiadomości grupowe; Przycisk alarmowy.
Wymagania techniczne: 
Smartfon z systemem Android; Dostęp do Internetu; Udostępnianie lokalizacji. 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 aktywnych i mobilnych seniorów posiadających telefony 
komórkowe z systemem operacyjnym Android oraz 11 opiekunów osób starszych, któ-
rzy przeszli przez proces rozwoju produktu. 
Członkowie laboratorium współtworzenia: przedstawiciele poczwórnej helisy, któ-
rzy wzięli udział w działaniach pilotażowych i dostarczali cennych informacji zwrotnych. 
Eksperci zewnętrzni: 3 pielęgniarki geriatryczne uczestniczące w wybranych działa-
niach, przy realizacji których ich opinia była nieodzowna do dalszego rozwoju i testo-

wania aplikacji. 

Zastosowane metody: 
technika shadowingu, wywiady z użytkownikami, arteczki samoprzylepne
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Aplikacja Life Lines 
MŚP: Simple Wool 
Partner: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Czas trwania: 11/2020 - 05/2022
Opis produktu:
Aplikacja LifeLines - mobilny album/książka ze zdjęciami rodzinnymi:
• umożliwia utrzymywanie kontaktu z rodziną zawsze wtedy, gdy nie możemy być 

razem fizycznie
• odpowiada na emocjonalne potrzeby osób starszych
• jest narzędziem do walki z samotnością wśród seniorów
• pomaga utrzymywać więzi rodzinne i regulane kontakty
• umożliwia "obserwowanie" seniorów przez ich członków rodziny w sposób niein-

wazyjny
• przypomina seniorom o najważniejszych momentach w ich życiu
• zapewnia prywatność i umożliwia zapamiętanie najbardziej intymnych wydarzeń 

i wspomnień
• motywuje seniorów do dbania o siebie: widzą rodzinę, którą założyli
• jest swoistym treningiem pamięci

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi aplikacji Life Lines: 11 seniorów i 11 opiekunów osób star-
szych, którzy lubią być w kontakcie ze swoimi krewnymi za pośrednictwem aplikacji na 
telefony komórkowe i mediów społecznościowych, ale jednocześnie chcą zachować 
prywatność, gdy zamieszczają zdjęcia. 
Członkowie Laboratorium Współtworzenia: przedstawiciele poczwórnej helisy, któ-
rzy wzięli udział w działaniach pilotażowych i dostarczali cennych informacji zwrotnych. 
Eksperci zewnętrzni: 3 pielęgniarki geriatryczne uczestniczące w wybranych działa-
niach, przy realizacji których ich opinia była nieodzowna do dalszego rozwoju i testo-
wania aplikacji.

Zastosowane metody: 
technika podróży użytkownika, wywiady z użytkownikami, karteczki samoprzylepne

Główne zalety/wady:
Największe ryzyko było związane z pandemią wirusa Covid-19, co spowodowało opóź-
nienia we wdrażaniu pilotażu. Aby zminimalizować to ryzyko, wiele spotkań zostało 
przełożonych i/lub przeniesionych do trybu online. Mimo tego, seniorzy byli bardziej 
efektywni podczas spotkań bezpośrednich. Seniorzy nie angażowali się tak bardzo 
w spotkania online, czasami miewali problemy z łącznością, czy brakiem kamer przy 
komputerach.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
"Informacje zwrotne od użytkowników końcowych były bardzo przydatne, a w niektó-
rych momentach także zaskakujące dla MŚP. To właśnie seniorzy zasugerowali kilka 
ważnych funkcji aplikacji. Takie zmiany są możliwe tylko przy zaangażowaniu użytkow-
ników końcowych danego produktu, ponieważ informacje zwrotne są przekazywane  
z ich perspektywy" - mówi Ewelina Mudryk, właścicielka Simple Wool. "Rozwój każdego 
produktu ma sens tylko wtedy, gdy użytkownicy końcowi są zaangażowani w ten pro-
ces od samego początku. Ponadto, przed rozpoczęciem prac nad pierwszym prototy-
pem jakiegokolwiek produktu, należy zbadać potrzeby użytkowników końcowych, czy 
rozwój takiego produktu ma w ogóle sens."

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Użytkownicy końcowi nalegali na kolejne spotkania w ramach projektu. Seniorzy lubili 
mówić o sobie, a moderatorzy procesu współtworzenia wykazywali zainteresowanie 
rozmowami o zwyczajach seniorów, sprawach rodzinnych, hobby. Niektórzy seniorzy 
wyrażali swoje frustracje i cieszyli się, że ktoś ich wysłuchał. Użytkownikom końcowym 
bardzo spodobała się aplikacja MobiSeni i chętnie testowali ją w małych grupach.  

Najważniejsze wnioski: 
• Konieczne są dobre kontakty z różnymi instytucjami w regionie
• Dobre kontakty biznesowe są nieodzownym elementem, zwłaszcza z pracownika-

mi dziennych domów opieki dla osób starszych
• Obecność techników podczas spotkań z seniorami jest dodatkowym ułatwieniem
• Przygotuj dodatkowe urządzenia z systemem Android, niektóre osoby starsze 

mogą przykładowo używać iPhone
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Aplikacja Android
MŚP: Instytut Józefa Stefana 
Partner: BSC, Centrum Wsparcia Biznesu Ltd. Kranj
Czas trwania: 02/2021 - 06/2023
Opis produktu:
Aplikacja Android dla osób starszych łączy w sobie najbardziej efektywne rozwiązania 
w zakresie opieki nad osobami starszymi. Jest to nowoczesne połączenie wszystkich 
aplikacji dostępnych obecnie na rynku, w której przeprojektowano architekturę, in-
terfejs użytkownika, doświadczenia użytkownika (UX), układ elementów oraz wielkość 
czcionek. Innowacyjne rozwiązania, takie jak krokomierz, alarmy o przyjmowaniu le-
ków, funkcja wykrywania upadków, kalendarz tabletek, raporty z historii aktywności, 
funkcja SOS oraz geolokalizacja osoby starszej jako informacja dla opiekuna, zostaną 
zawarte w jednej aplikacji na system Android. Jeśli smartfon będzie już w stanie mie-
rzyć poziom tlenu we krwi, będzie to również dostępne jako funkcja w tej aplikacji. 
Poziom tlenu we krwi jest w pewien sposób powiązany z ogólnym stanem zdrowia 
seniora. Głównym celem tej aplikacji jest połączenie osób starszych z ich opiekunami 
(lub krewnymi). 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 seniorów i członków ich rodzin w wieku od 61 do 93 lat, 
większość z nich mieszkała w domu, tylko jedna osoba przebywała w domu spokojnej 
starości. W czasie trwania projektu niektórzy użytkownicy końcowi regularnie uczestni-
czyli w zajęciach, niektórzy zdecydowali się zrezygnować, a niektórzy uczestniczyli tylko 
w nielicznych spotkaniach. 
Ekspert zewnętrzny: Prof. Ddr. Ovsenik - wybitny słoweński gerontolog, profesor, au-
tor, badacz i praktyk.
Tjaša Čebašek - główna pielęgniarka geriatryczna 
Jelka Humar - główna pielęgniarka geriatryczna dla seniorów mieszkających w domach 
oraz 2 pielęgniarki geriatryczne
Usługodawca publiczny: Dom spokojnej starości Kranj

Zastosowane metody: 
dialogi otwarte, wywiady, przegląd wśród mieszkańcow, badania dzienniczkowe, no-
tatki samoprzylepne, mapy myśli, kwestionariusze online

Główne zalety/wady:
Największą przeszkodą była pandemia wirusa Covid-19. Wyzwaniem było dostosowa-
nie działań projektowych, np. ze względu na to, że ucierpiała motywacja użytkowników 
końcowych do udziału w projekcie. W trakcie realizacji projektu byliśmy pod wraże-
niem umiejętności korzystania z rozwiązań cyfrowych przez osoby starsze oraz ich 
kreatywnego myślenia.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
MŚP stosowało już metodę współtworzenia i przyznaje, że jest ona przydatna, ponie-
waż może zmieniać produkt w zależności od potrzeb użytkowników końcowych. Dzięki 
sugestiom użytkowników końcowych udało się ulepszyć aplikację i dostosować ją do 
potrzeb osób starszych. 

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Dla użytkowników końcowych metoda współtworzenia była nowością, ale zgodzili się, 
że jest to przyszłość rozwoju usług i produktów dedykowanych użytkownikom końco-
wym. Byli podekscytowani faktem, że mogą pomóc w zmianie przyszłości i zobaczyć, 
jakie są ich możliwości rozwiązań w zakresie opieki domowej. Ponieważ projekt od-
bywał się głównie w formule online, trudniej było im wyrazić swoją opinię i nawiązać 
kontakt z innymi osobami uczestniczącymi w projekcie. W związku z tym ich motywacja 
zmalała, a niektórzy z użytkowników końcowych zdecydowali się nawet zrezygnować. 
Większość opinii dotyczących rozwiązania była pozytywna, ale największym proble-
mem dla osób starszych jest to, czy będą w stanie nauczyć się korzystać z rozwiązań 
cyfrowych. Dalsze testy będą kontynuowane z udziałem osób starszych i członków ich 
rodzin, aby zebrać dodatkowe opinie na temat zaprojektowanego rozwiązania.  

Najważniejsze wnioski: 
Srebrne pokolenie zdecydowanie nie stroni od rozwiązań cyfrowych, jeśli ich użycie 
zostanie  przedstawione w zrozumiały dla nich sposób. Kluczowym elementem jest 
jednak odpowiednie podejście do seniorów oraz język w jakim przestawiamy nowe 
narzędzia cyfrowe. Nauczyliśmy się tego podczas próby zaadaptowania oczekiwanego 
formatu spotkań (spotkania bezpośrednie) z rzeczywistością Covid, gdzie możliwe były 
tylko spotkania wirtualne. Kolejną ważną lekcją było to, że znaczna część pokolenia 
seniorów mieszkających w swoich domach posiada przynajmniej podstawowe umie-
jętności cyfrowe. Zauważyliśmy, że najważniejszą częścią procesu współtworzenia jest 
zdobycie zaufania wszystkich uczestników i regularna komunikacja z nimi.
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Główne zalety/wady:
Największą przeszkodą była pandemia wirusa Covid-19. Nie lada wyzwaniem było do-
stosowanie działań projektowych, np. ze względu na to, że ucierpiała motywacja użyt-
kowników końcowych do udziału w projekcie. W trakcie realizacji projektu byliśmy pod 
wrażeniem umiejętności korzystania z rozwiązań cyfrowych przez osoby starsze oraz 
ich kreatywnego myślenia.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
Dla uczestniczącego w projekcie MŚP metoda współtworzenia była również nowa. Po-
nadto, MŚP wykazało   zadowolenie z informacji zwrotnych i spostrzeżeń, jakie uzyska-
no od osób starszych. W przyszłości postarają się jeszcze bardziej rozwinąć tę metodę. 

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Dla użytkowników końcowych metoda współtworzenia była nowością, ale zgodzili się, 
że jest to przyszłość rozwoju usług i produktów dedykowanych użytkownikom końco-
wym.  Byli podekscytowani faktem, że mogą pomóc w zmianie przyszłości i zobaczyć, 
jakie są ich możliwości rozwiązań w zakresie opieki domowej. Ponieważ projekt od-
bywał się głównie w formule online, trudniej było im wyrazić swoją opinię i nawiązać 
kontakt z innymi osobami uczestniczącymi w projekcie. W związku z tym ich motywacja 
zmalała, a niektórzy z użytkowników końcowych zdecydowali się nawet zrezygnować. 
Większość opinii dotyczących rozwiązania była pozytywna, ale największym proble-
mem dla osób starszych jest to, czy będą w stanie nauczyć się korzystać z rozwiązań 
cyfrowych. Dalsze testy będą kontynuowane z udziałem osób starszych i członków ich 
rodzin, aby zebrać dodatkowe opinie na temat zaprojektowanego rozwiązania.  

Najważniejsze wnioski: 
Srebrne pokolenie zdecydowanie nie stroni od rozwiązań cyfrowych, jeśli ich użycie 
zostanie  przedstawione w zrozumiały dla nich sposób. Kluczowym elementem jest 
jednak odpowiednie podejście do seniorów oraz język w jakim przestawiamy nowe 
narzędzia cyfrowe. Nauczyliśmy się tego podczas próby zaadaptowania oczekiwanego 
formatu spotkań (spotkania bezpośrednie) z rzeczywistością Covid, gdzie możliwe były 
tylko spotkania wirtualne. Kolejną ważną lekcją było to, że znaczna część pokolenia 
seniorów mieszkających w swoich domach posiada przynajmniej podstawowe umie-
jętności cyfrowe. Zauważyliśmy, że najważniejszą częścią procesu współtworzenia jest 
zdobycie zaufania wszystkich uczestników i regularna komunikacja z nimi.

MŚP: Caretronic 
Partner: BSC, Centrum Wsparcia Biznesu Ltd. Kranj
Czas trwania: 02/2021 - 06/2023
Opis produktu:
System Smart HomeCare to rozwiązanie pozwalające osobom starszym na dłuższe  
i łatwiejsze życie w domu, a jednocześnie zapewniające ich formalnym lub nieformal-
nym opiekunom narzędzie do efektywnej opieki nad osobami starszymi. Łączy on  
w sobie nowoczesny telefon z ekranem dotykowym, opaski bezpieczeństwa i inteli-
gentne dozowniki tabletek. Ponadto system można rozbudować o różne czujniki i urzą-
dzenia do pomiaru stanu zdrowia. System zapewnia wszystkie najważniejsze funkcje: 
wykrywanie upadków, automatyczną łączność ze służbą zdrowia, alerty/przypomnie-
nia, integrację z inteligentnym domem i łączność z serwisami społecznościowymi. Czas 
pracy baterii urządzenia jest znacznie dłuższy, a pakiet nadal będzie obsługiwał połą-
czenia głosowe, wykrywanie upadków, pozycjonowanie (również na zewnątrz), moni-
torowanie aktywności i inne. W połączeniu z HomeTab (zaawansowanym urządzeniem  
z ekranem dotykowym) skróci to czas, jaki opiekunowie muszą poświęcić na doku-
mentowanie usług, i ograniczy liczbę błędów w dokumentacji. Rozpoznawanie głosu, 
inteligentne alarmowanie i dokumentacja usług medycznych w jednym urządzeniu nie 
są dostępne w żadnym innym rozwiązaniu dla systemu opieki domowej. 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 seniorów i członków ich rodzin w wieku od 61 do 93 lat, 
większość z nich mieszkała w domu, tylko jedna osoba przebywała w domu spokojnej 
starości. W czasie trwania projektu niektórzy użytkownicy końcowi regularnie uczestni-
czyli w zajęciach, niektórzy zdecydowali się zrezygnować, a niektórzy uczestniczyli tylko 
w nielicznych spotkaniach. 
Ekspert zewnętrzny: Prof. Ddr. Ovsenik - wybitny słoweński gerontolog, profesor, au-
tor, badacz i praktyk.
Tjaša Čebašek - główna pielęgniarka geriatryczna 
Jelka Humar - główna pielęgniarka geriatryczna dla seniorów mieszkających w domach 
oraz 2 pielęgniarki geriatryczne
Usługodawca publiczny: Dom spokojnej starości Kranj

Zastosowane metody: 
dialogi otwarte, wywiady, przegląd wśród mieszkańców, badania dzienniczkowe, no-
tatki samoprzylepne, mapy myśli, kwestionariusze online

System Smart HomeCare
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MŚP: TU Chemintz 
Partner: CCS GmbH
Czas trwania: 02/2021 - 06/2022
Opis produktu:
Opracowana inteligentna analiza dźwięku pomaga monitorować odgłosy istotne dla 
zdrowia (np. mycie zębów, oddychanie) i bezpieczeństwa (np. płacz, wołanie o pomoc) 
w środowisku domowym. W przypadku przekroczenia wcześniej zdefiniowanych pro-
gów bezpieczeństwa dla seniorów, uruchamia się alarm nawołujący do pomocy senio-
rowi. Alarm posiada  indywidualne ustawienia:
• wizualne (obrazki typu push-up)
• sygnał dźwiękowy (tekst mówiony lub melodia)
• powiadomienie członków rodziny lub opiekunów za pomocą krótkiej wiadomości 

lub połączenia telefonicznego.
Ma to na celu wykrycie nieprawidłowości w codziennych czynnościach i zaalarmowa-
nie seniora. Wsparcie to umożliwia seniorom niezależne życie we własnym domu tak 
długo, jak to możliwe. 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 seniorów i 11 członków ich rodzin, wszyscy w wieku od 65 
do 85 lat. Większość w dobrym stanie zdrowia, niektórzy użytkownicy końcowi posia-
dali dolegliwości związane z wiekiem, z chorobami przewlekłymi. Z powodu śmierci lub 
choroby musieliśmy rekrutować nowych uczestników, ale dołączenie do trwającego 
projektu bywało skomplikowane.
Przedstawiciele poczwórnej helisy: zaangażowano 3 partnerów z każdej helisy 
w celu wsparcia niektórych działań i przekazania informacji zwrotnych z testów pilo-
tażowych. 
Ekspert zewnętrzny: 3-4 gerontologów lub pielęgniarek geriatrycznych wspierało 
proces, przekazując swoje opinie i informacje zwrotne. 
Dostawca usług publicznych: Szpital Uniwersytecki w Dreźnie wspomagał cały  pro-
ces i w razie potrzeby udzielał wsparcia. 

Zastosowane metody: 
badania dzienniczkowe, wywiad kierowany, podróż użytkownika, przegląd wśród 
mieszkańców, zaangażowanie użytkowników ekstremalnych, ankiety online, mapy 
myśli, diagramy

IAA - inteligentna analiza
dźwięku w obszarze
mieszkalnictwa wspomaganego

Główne zalety/wady:
Spotkania stacjonarne są istotne z punktu widzenia utrzymywania motywacji seniorów 
i członków ich rodzin. Z powodu pandemii COVID-19 udało się zorganizować niewiele 
z nich. Podczas takich spotkań zauważyliśmy duże zainteresowanie uczestników i bliż-
szą interakcję między nimi, co było dla nas konkretnym bodźcem do dalszego prowa-
dzenia projektu. Możliwe było bezpośrednie wykonywanie testów i zadawanie pytań. 
Co więcej, interakcja między seniorami była wręcz imponująca i zaowocowała cennymi 
informacjami zwrotnymi.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
Dla MŚP metoda współtworzenia była nowością. Byli oni pod ogromnym 
wrażeniem cennych informacji zwrotnych, jakie otrzymali od uczestników.  
W przyszłości chcą pracować także z użytkownikami końcowymi, ponieważ spostrzeże-
nia dotyczące potrzeb i skłonności do stosowania nowych technologii, które uzyskują 
podczas warsztatów i rozmów, są bardzo ważne z punktu widzenia efektywnego pro-
cesu rozwoju. 

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Seniorzy byli bardzo szczerzy, jeśli chodzi o użyteczność testowanej wersji. Mimo, że 
większość otrzymanych opinii była negatywna, to właśnie one pomogą najbardziej roz-
winąć i udoskonalić produkt. Seniorzy nie byli zbyt zmotywowani, ponieważ oczekiwali 
czegoś więcej.  

Najważniejsze wnioski: 
• Jeśli to możliwe, regularne spotkania stacjonarne są ważne w celu większego zmo-

tywowania uczestników procesu współtworzenia. Regularność odgrywa kluczową 
rolę w procesie współtworzenia,  szczególnie w pracy z seniorami.

• Spotkania powinny zawsze rozpoczynać się od krótkiego podsumowania tego, co 
już się wydarzyło w trakcie poprzedniego spotkania i skupić uwagę na czekającym 
ich zadaniu.

• Seniorzy mają trudności z wyobrażeniem sobie konkretnych funkcji produktu, dla-
tego tak istotne są proste i zrozumiałe przykłady tych funkcji. 

• Bądź cierpliwy w stosunku do seniorów, organizuj z nimi kilka (wirtualnych) spo-
tkań i stosuj zasadę podążania małymi krokami aż do finału i osiągnięcia efektu 
końcowego.

• Przejrzysta komunikacja na temat konkretnej wizji jest niezbędna do osiągnięcia 
końcowego sukcesu.
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Główne zalety/wady:
Spotkania stacjonarne są istotne z punktu widzenia utrzymania motywacji seniorów  
i członków ich rodzin. Z powodu pandemii COVID-19 udało się zorganizować niewiele 
z nich. Podczas spotkań fizycznych zauważyliśmy duże zainteresowanie uczestników 
i bliższą interakcję między nimi, co jest dla nas pozytywnym bodźcem do dalszej re-
alizacji działań projektowych. Metoda shadowing jest dobrą okazją do sprawdzenia 
umiejętności seniorów w zakresie korzystania z produktu.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
Dla partnerów z sektora MŚP metoda współtworzenia była nowością. Byli oni pod 
ogromnym wrażeniem cennych informacji zwrotnych, jakie otrzymali od uczestników. 
Byli zaskoczeni i pod głębokim wrażeniem tego, jak metoda współtworzenia ułatwia 
proces rozwoju produktu i zwiększa jego efektywność. Są bardzo wdzięczni za to do-
świadczenie i chcą korzystać z tej metody także w przyszłości.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Jeden z seniorów (72) był pod szczególnym wrażeniem pierwszej rundy informa-
cji zwrotnej. Uważał, że to wspaniale, że jego sugestie zostały wzięte pod uwagę,  
a zwłaszcza, że zmiany nastąpiły tak szybko. Dało mu to poczucie, że "został zauwa-
żony i doceniony". Organizacja projektu została oceniona przez seniorów jako bardzo 
dobra. Seniorzy czuli się dobrze poinformowani i od początku wiedzieli, do czego dane 
rozwiązanie jest dobre i do czego może być wykorzystane. 

Najważniejsze wnioski: 
Jeśli to możliwe, regularne spotkania stacjonarne są niezwykle istotne pod względem 
motywowania uczestników procesu współtworzenia. Regularność odgrywa kluczową 
rolę w procesie współtworzenia, szczególnie w pracy z seniorami. Spotkania powinny 
zawsze rozpoczynać się od krótkiego podsumowania tego, co już się wydarzyło w trak-
cie poprzedniego spotkania i skupić uwagę na czekającym ich zadaniu.

MŚP: Towarzystwo DTB wspierające terapię cyfrową mbH 
Partner: CCS GmbH
Czas trwania: 12/2020 - 03/2022
Opis produktu:
Urządzenie Tino DTB to "cyfrowy towarzysz terapii" dla pacjentów z chorobą nowo-
tworową, stosujących terapię doustną. Aplikacja służy jako platforma komunikacyjna 
pomiędzy pacjentem a jego osobistym zespołem medycznym. Pomaga pacjentom le-
piej prowadzić terapię, zachować ogólny obraz sytuacji i informować zespół medyczny  
w czasie rzeczywistym o swoim samopoczuciu.
Aplikacja Tino DTB oferuje pacjentom z chorobą nowotworową następujące funkcje 
pomocnicze:
• Plan terapii
• Informacje o terapii
• Dokumentacja
• Stan zdrowia
• Przyjmowanie leków
• Funkcje życiowe
• Efekty uboczne 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 seniorów i 11 członków ich rodzin, w wieku od 65 do 85 lat. 
Większość w dobrym stanie zdrowia, cierpiący na standardowe dolegliwości związa-
ne z wiekiem, lub na  choroby przewlekłe. Z powodu śmierci lub choroby musieliśmy 
rekrutować nowych uczestników, ale dołączenie do  trwającego już projektunie było 
łatwe dla seniorów.
Przedstawiciele poczwórnej helisy: zaangażowano 3 partnerów z każdej helisy  
w celu wsparcia niektórych działań i przekazania informacji zwrotnych z testów pilo-
tażowych. 
Ekspert zewnętrzny: 3-4 gerontologów lub pielęgniarek geriatrycznych wspierało 
proces, przekazując swoje opinie i informacje zwrotne. 
Dostawca usług publicznych: Szpital Uniwersytecki w Dreźnie wspomagał cały  pro-

ces i w razie potrzeby udzielał wsparcia. 

Zastosowane metody: 
badania dzienniczkowe, wywiad kierowany, podróż użytkownika, przegląd wśród 
mieszkańców, zaangażowanie użytkowników ekstremalnych, ankiety online, mapy 
myśli, diagramy

Tino DTB
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MŚP: Mediware 
Partner: Centrum Innowacji DEX
Czas trwania: 09/2021 - 04/2022
Opis produktu:
Inspect Life to narzędzie telemedyczne, które łączy inteligentne urządzenia odwzoro-
wujące stan zdrowia pacjenta (np. poziom cukru we krwi, puls, temperaturę) za pomo-
cą pojedynczych modułów, które wspólnie przesyłają dane do internetowej aplikacji 
odwzorowującej stan zdrowia, do której dostęp ma zarówno lekarz, jak i pacjent. 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi:
Seniorzy w wieku 80+, profesjonaliści reprezentujący seniorów, naukowcy, organizacje 
pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaangażowaliśmy również opie-
kunów rodzinnych, którzy mają osobiste doświadczenia w opiece nad swoimi bliskimi.

Zastosowane metody: 
wywiady, burza mózgów, dyskusje, testy długoterminowe

Inspec Life Główne zalety/wady:
Kluczowe na początku było znalezienie grupy docelowej, a także rozpoczęcie długo-
terminowych testów, dobór odpowiednich metod i weryfikacja wyników pomiarów.  
Szczególnie wyjątkowe były dla nas spotkania z seniorami, podczas których mogliśmy 
wysłuchać ich pomysłów, a także nawiązać z nimi kontakt. To właśnie te spotkania na 
żywo pozwoliły nam stworzyć ważne momenty, które były kluczowe dla pilotażu.  

Informacje zwrotne od MŚP: 
Wdrożenie pilotażowe miało swoje ograniczenia, ale z drugiej strony napotkaliśmy 
problemy, które wiążą się z pracą z taką grupą docelową.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Ważne jest, aby produkt był jak najprostszy i najłatwiejszy w obsłudze, co w przyszłości 
zwiększy zainteresowanie jego stosowaniem. 

Najważniejsze wnioski: 
Najważniejsze jest, aby pracować z tą samą grupą przez długi czas, mieć z nią ustalo-
ne relacje i zawsze posuwać współpracę do przodu, stosując jasno określone zasady  
i kroki.
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MŚP: Oscar Senior 
Partner: Centrum Innowacji DEX
Czas trwania: 09/2021 - 04/2022
Opis produktu:
W ramach współtworzenia projektu Oscar senior postanowił opracować sterowa-
nie głosowe dla swojej aplikacji, która jest skierowana do seniorów i ich opiekunów.  
W rezultacie aplikacja przeznaczona do komunikacji może być teraz sterowana gło-
sem, co ułatwi korzystanie z niej, zwłaszcza seniorom.

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi:
Seniorzy w wieku 80+, profesjonaliści reprezentujący seniorów, naukowcy, organizacje 
pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaangażowaliśmy również opie-

kunów rodzinnych, którzy mają osobiste doświadczenia w opiece nad swoimi bliskimi.

Zastosowane metody: 
wywiady, burze mózgów, dyskusje, testy długoterminowe

Oscar Główne zalety/wady:
Kluczowa była możliwość spotkania się z seniorami, co początkowo nie było możliwe, 
następnie rozpoczęcie długoterminowych testów, a na koniec stworzenie sterowania 
głosem i przetestowanie go. Szczególnie wyjątkowe były dla nas spotkania z seniora-
mi, podczas których mogliśmy usłyszeć ich pomysły, a także nawiązać z nimi kontakt. 
To właśnie te spotkania na żywo pozwoliły nam stworzyć ważne momenty, które były 
kluczowe dla programu pilotażowego. 

Informacje zwrotne od MŚP: 
Wdrożenie pilotażowe miało swoje ograniczenia, ale z drugiej strony napotkaliśmy 
problemy, które wiążą się z pracą z taką grupą docelową.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Ważne jest, aby produkt był jak najprostszy i najłatwiejszy w obsłudze, co pomoże 
zwiększyć zainteresowanie jego stosowaniem. 

Najważniejsze wnioski: 
Najważniejsze jest, aby pracować z tą samą grupą przez długi czas, mieć z nią ustalo-
ne relacje i zawsze posuwać współpracę do przodu, stosując jasno określone zasady  
i kroki.



26 27

MŚP: CASASICURA SNC 
Partner: Izba Handlowa w Cremonie
Czas trwania: 12/2020 - 03/2022
Opis produktu:
Innowacyjne rozwiązanie Casasicura składa się z:
• usługi tele-monitoringu parametrów życiowych i zdarzeń związanych z upadkiem, 

z wykorzystaniem urządzeń noszonych na ciele (zegarek oraz mierniki ciśnienia 
krwi i poziomu nasycenia tlenem) połączonych bezprzewodowo z jednostką steru-
jącą, która umożliwia przesyłanie wartości do centrum operacyjnego, które może 
zapewnić pomoc w przypadku sytuacji alarmowych, przez Casa-Sicura snc;

• oprogramowanie, które pozwala na tworzenie profili użytkowników, przecho-
wywanie i wizualizację danych, przedstawianie analiz trendów monitorowanych 
parametrów (ciśnienie krwi, temperatura ciała, mierniki poziomu saturacji, dane 
dotyczące aktywności fizycznej, np. przebyty dystans w metrach itp.) 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 13 seniorów w wieku od 81 do 94 lat, 13 opiekunów. Wszyscy 
mieszkają w mieście Cremona, zmagają się z problemami zdrowotnymii, które wyma-
gają telemonitoringu (np. ciśnienie, temperatura, itp.), są słabi i narażeni na ryzyko 
upadku, korzystają z pomocy w ramach regionalnej opieki zdrowotnej ADI/SAD (działa-
nie opieki zdrowotnej we Włoszech). W trakcie trwania projektu 3 użytkowników opu-
ściło program pilotażowy z powodu śmierci lub pogorszenia stanu fizycznego, zostali 
oni zastąpieni nowymi. 
Przedstawiciele poczwórnej helisy: 15 osób  z Cremona Co Creation Lab, reprezen-
tujący 4 helisy; osoby te planowały działania, monitorowały i przekazywały informacje 
zwrotne przez cały czas trwania projektu pilotażowego.
Eksperci zewnętrzni: zaangażowano jednego eksperta z dziedziny gerontologii,  
a także 3-4 pielęgniarki geriatryczne. Ich opinie i informacje zwrotne zostały zebrane 
i wykorzystane w procesie rozwoju produktu.
Dostawca usług publicznych: Region Lombardia był zawsze mocno zaangażowany
w cały proces jako partner publiczny. 

CASASICURA Główne zalety/wady:
Mimo pandemii COVID-19, kiedy trudno było zorganizować fizyczne spotkania, po-
ziom zaangażowania przedstawicieli użytkowników okazał się wysoki dzięki wywiadom  
i spotkaniom online.

Informacje zwrotne od MŚP: 
Partner z sektora MŚP był pod pozytywnym wrażeniem metody współtworzenia. Do-
cenił cenne informacje zwrotne, które otrzymał od uczestników. Podejście oparte na 
współtworzeniu umożliwiło udoskonalenie rozwiązania w okresie testowania, a MŚP 
zadeklarowało chęć wykorzystania tego podejścia w przyszłych projektach.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Otrzymane opinie na temat rozwiązania różnią się wśród użytkowników końcowych. 
Odpowiedzi dotyczące użyteczności, fałszywych alarmów i innych cech różnią się 
wśród uczestników, co pokazało MŚP możliwość wprowadzenia ulepszeń. Z drugiej 
strony pojawiły się pozytywne aspekty, na których MŚP może się oprzeć. 

Najważniejsze wnioski: 
W celu zwiększenia skuteczności metody współtworzenia kluczowe wydaje się orga-
nizowanie spotkań stacjonarnych, które motywują uczestników procesu. Dla skutecz-
nego zarządzania laboratorium współtworzenia kluczowe znaczenie ma bezpośrednie 
zaangażowanie już od samego początku osób decyzyjnych - przedstawicieli poczwór-
nej helisy.

Zastosowane metody: 
mapowanie, wywiady kierowane, spotkania grup fokusowych, wspieranie uczestni-
ków, monitorowanie postępów i równowagi w zespole, diagramy, inteligencja zbioro-
wa, identyfikacja istniejących dobrych praktyk, kwestionariusze, zaangażowanie eks-
pertów zewnętrznych
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MŚP: IDEGO srl 
Partner: Izba Handlowa w Cremonie
Czas trwania: 12/2020 - 03/2022
Opis produktu:
Innowacyjny produkt Idego zawiera domowe urządzenie stymulujące czynności po-
znawcze do użytku domowego za pomocą tableta, dzięki czemu możliwe jest zdalne 
świadczenie usługi przez operatora za pomocą innowacyjnych metod, przy wsparciu 
zespołu ekspertów z Idego srl. Oprogramowanie to umożliwia niezbędną interakcję  
z użytkownikiem, tworząc przy tym przyjazne dla niego warunki użytkowania. 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 12 seniorów w wieku od 83 do 90 lat, 12 opiekunów. Wszyscy 
mieszkają w mieście Cremona, są dotknięci zaburzeniami zdolności poznawczych w 
fazie początkowej (w stopniu łagodnym lub łagodnym/średnim), korzystają z pomocy  
w ramach otwartego regionalnego środka opieki zdrowotnej.  W trakcie trwania pro-
jektu 4 użytkowników opuściło program pilotażowy z powodu śmierci lub pogorszenia 
stanu fizycznego, zostali oni zastąpieni nowymi uczestnikami. 
Przedstawiciele poczwórnej helisy: 15 osób  z Cremona Co Creation Lab, reprezen-
tujący 4 helisy; osoby te planowały działania, monitorowały i przekazywały informacje 
zwrotne przez cały czas trwania projektu pilotażowego.
Eksperci zewnętrzni: zaangażowano jednego eksperta z dziedziny gerontologii,  
a także 3-4 pielęgniarki geriatryczne. Ich opinie i informacje zwrotne zostały zebrane  
i wykorzystane w procesie rozwoju produktu.
Dostawca usług publicznych: Region Lombardia był zawsze mocno zaangażowany  
w cały proces jako partner publiczny.

Zastosowane metody: 
mapowanie, wywiady kierowane, spotkania grup fokusowych, wspieranie uczestni-
ków, monitorowanie postępów i równowagi w zespole, diagramy, inteligencja zbioro-
wa, identyfikacja istniejących dobrych praktyk, kwestionariusze, zaangażowanie eks-
pertów zewnętrznych 

IDEGO Główne zalety/wady:
Mimo pandemii COVID-19, kiedy trudno było zorganizować fizyczne spotkania, po-
ziom zaangażowania przedstawicieli użytkowników okazał się wysoki dzięki wywiadom  
i spotkaniom online.

Informacje zwrotne od MŚP: 
Partner z sektora MŚP był pod pozytywnym wrażeniem metody współtworzenia. Do-
cenił cenne informacje zwrotne, które otrzymał od uczestników. Podejście oparte na 
współtworzeniu umożliwiło udoskonalenie produktu w okresie testowania, a MŚP za-
deklarowało chęć wykorzystania tego podejścia w przyszłych projektach.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Mimo tego, że część seniorów wyraziła pozytywne opinie na temat produktu, niektó-
rzy z nich wydawali się zaniepokojeni i nie byli zbyt chętni do korzystania z produktu  
w domu bez fizycznej asysty operatora, na co wskazuje przykładowa odpowiedź jed-
nego z seniorów: "To bardzo wymagające; wolałbym zachować interakcję na żywo. 
Mój opiekun musiałby mi pomagać." Było to prawdopodobnie spowodowane stanem 
zdrowia użytkowników, którzy cierpieli na zaburzenia kognitywne w stopniu umiarko-
wanym. Podejście opiekunów do produktu było znacznie bardziej pozytywne. 

Najważniejsze wnioski: 
W celu zwiększenia skuteczności metody współtworzenia kluczowe wydaje się orga-
nizowanie spotkań stacjonarnych, które motywują uczestników procesu. Dla skutecz-
nego zarządzania laboratorium współtworzenia kluczowe znaczenie ma bezpośrednie 
zaangażowanie już od samego początku osób decyzyjnych - przedstawicieli poczwór-
nej helisy.
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MŚP: MEDNOTE SRL 
Partner: Izba Handlowa w Cremonie
Czas trwania: 12/2020 - 03/2022
Opis produktu:
Firma MEDnoTE stworzyła system komputerowy do wspólnego użytku przez specjali-
stów i użytkowników w domu, umożliwiający cyfrowy zapis i przechowywanie danych 
medycznych, a także wszelkich usług domowych. Korzystając z dowolnego urządzenia 
- jak choćby tablet, smartfon czy komputer stacjonarny - użytkownik lub opiekun mogą 
porozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą, wykwalifikowanym 
personelem, mogą przekazać sobie w czasie rzeczywistym dane, parametry życiowe, 
wyniki badań krwi wykonywane w domu pacjenta, wyniki EKG itd. Największą zaletą 
tego produktu jest możliwość uniknięcia podróży do szpitala, dzięki zdalnej obsłudze 
zapewnianej przez tę aplikację. Produkt ten pomaga użytkownikom jak i ich opieku-
nom zachować spokój i komfort a także pewność, że użytkownik-pacjent jest pod stałą 
kontrolą. 

Uczestnicy: 
Użytkownicy końcowi: 11 seniorów w wieku od 69 do 90 lat, 11 opiekunów. Wszyscy 
mieszkają w mieście Cremona, są dotknięci patologiami onkologicznymi, są w stanie 
korzystać z narzędzi cyfrowych (jak np.. smartfony) i pozostają pod opieką opiekunów. 
W trakcie trwania projektu 3 użytkowników opuściło program pilotażowy z powodu 
śmierci lub pogorszenia stanu fizycznego,
Przedstawiciele poczwórnej helisy: 15 osób  z Cremona Co Creation Lab, reprezen-
tujący 4 helisy; osoby te planowały działania, monitorowały i przekazywały informacje 
zwrotne przez cały czas trwania projektu pilotażowego.
Eksperci zewnętrzni: zaangażowano jednego eksperta z dziedziny gerontologii,  
a także 3-4 pielęgniarki geriatryczne. Ich opinie i informacje zwrotne zostały zebrane  
i wykorzystane w procesie rozwoju produktu.

Zastosowane metody: 
mapowanie, wywiady kierowane, spotkania grup fokusowych, wspieranie uczestni-
ków, monitorowanie postępów i równowagi w zespole, diagramy, inteligencja zbioro-
wa, identyfikacja istniejących dobrych praktyk, kwestionariusze, zaangażowanie eks-
pertów zewnętrznych  

MEDNOTE care@you Główne zalety/wady:
Mimo pandemii COVID-19, kiedy trudno było zorganizować fizyczne spotkania, po-
ziom zaangażowania przedstawicieli użytkowników okazał się wysoki dzięki wywiadom  
i spotkaniom online.

Informacje zwrotne od MŚP: 
Partner z sektora MŚP był pod pozytywnym wrażeniem metody współtworzenia. Do-
cenił cenne informacje zwrotne, które otrzymał od uczestników. Podejście oparte na 
współtworzeniu umożliwiło udoskonalenie produktu w okresie testowania, a MŚP za-
deklarowało chęć wykorzystania tego podejścia w przyszłych projektach.

Informacje zwrotne od uczestników/użytkowników:
Użytkownicy końcowi docenili korzyści i funkcje proponowanego produktu: "Mam te-
raz możliwość trzymać wszystkie moje dokumenty medyczne w jednym miejscu, więc 
mogę iść gdzie chcę, nawet pojechać na wakacje nie musząc się martwić czy zabierać 
ze sobą tony dokumentacji medycznej" powiedział jeden z uczestników. Inny z uczest-
ników powiedział: "Wreszcie  mam sposób na kontakt z pracownikami służby zdrowia, 
którzy zajmują się moim przypadkiem gdziekolwiek jestem i wiem, że na odpowiedź 
od nich nie będę długo czekał." 

Najważniejsze wnioski: 
W celu zwiększenia skuteczności metody współtworzenia kluczowe wydaje się orga-
nizowanie spotkań stacjonarnych, które motywują uczestników procesu. Dla skutecz-
nego zarządzania laboratorium współtworzenia kluczowe znaczenie ma bezpośrednie 
zaangażowanie już od samego początku osób decyzyjnych - przedstawicieli poczwór-
nej helisy.
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Najważniejsze wnioski
Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych pilotaży można podsumować w kilku kon-
kretnych obszarach. Niektóre z nich dotyczą samej metody współtworzenia, podczas 
gdy inne odnoszą się do organizacji procesu lub są związane z charakterystyką grupy 
użytkowników końcowych.

Metodę współtworzenia
charakteryzują następujące stwierdzenia:
• dodaje wartość do rozwoju produktu i wzmacnia marketing, ponieważ wytworzo-

ne rozwiązanie odzwierciedla potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, 
co byłoby trudne bez bezpośredniego zaangażowania i informacji zwrotnej od 
użytkowników końcowych

• może być wymagająca dla MŚP, ale opłaca się w dłuższej perspektywie czasowej
• może być użyteczna nawet jeśli samo rozwiązanie nie jest udane, ponieważ słabe 

punkty są w porę ujawniane, a informacje zwrotne mogą być wykorzystane do 
dalszych ulepszeń

• przejrzysta komunikacja jest niezbędna
• posiadanie powiązań i kontaktów biznesowych jest zaletą, ponieważ łatwiej jest 

nawiązać kontakt z odpowiednimi interesariuszami.

Organizacja procesu współtworzenia:
• regularne, bezpośrednie spotkania są ważne, gdyż seniorzy są wtedy bardziej za-

interesowani i zmotywowani
• wsparcie techniczne podczas spotkań jest niezwykle istotne, podobnie jak przygo-

towanie niezbędnych urządzeń
• powtarzanie oraz podsumowywanie tego, co zostało osiągnięte, pomaga w moty-

wacji uczestników.

Użytkownicy końcowi
• seniorzy cenią sobie zainteresowanie innych osób swoimi opiniami i potrzebami
• wolą spotkania bezpośrednie od wirtualnych, gdzyż są one bardziej efektywne  

i motywujące
• używanie zrozumiałych przykładów i cierpliwość pomagają w pokonywaniu barier
• jasna komunikacja na temat produktu i jego użyteczności jest pozytywnie ocenia-

na przez seniorów.

Wprawdzie zastosowanie metody współtworzenia jest nowym i wymagającym proce-
sem, to jednak MŚP oceniają ten proces jako bardzo wartościowy wkład w rozwój inno-
wacyjnych produktów. Często opinie i komentarze użytkowników końcowych przyno-
szą nieoczekiwane spostrzeżenia, dzięki którym rozwiązanie staje się jeszcze bardziej 
atrakcyjne i akceptowalne na rynku.
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Notatki



Jak się zaangażować?
Jeśli chcesz czerpać korzyści z przynależności do sieci zrzeszonej wokół projektu  
HoCare2.0, skontaktuj się z jednym z partnerów projektu w swoim kraju, aby uzyskać 
szczegółowe informacje.

Projekt HoCare2.0 jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Centrum Wsparcia Biznesu 
Ltd.Kranj
Jelena Vidović
jelena.vidovic@bsc-kranj.si
www.bsc-kranj.si

Słowenia

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Agnieszka Kojder-Walaszek   
akojder@rarr.rzeszow.pl  
www.rarr.rzeszow.pl

Województwo Małopolskie
Magdalena Klimczyk

www.malopolska.pl
magdalena.klimczyk@umwm.malopolska.pl

Polska

Izba Handlowa w Cremonie
Matteo Donelli
donelli@cr.camcom.it
www.cciaa.cremona.it

Region Lombardii
Carla Dodesini
Carla_monica_dodesini@regione.
lombardia.it 
www.regione.lombar

Włochy

Instytut Usług Socjalnych
Prague 4
Project.hocare2@uss4.cz
www.uss4.cz

Republika Czeska
Centrum Innowacji DEX
Michal Štefan
michal.stefan@dex-ic.com
www.dex-ic.com

Carus Consilium Saxony GmbH
Corina Röllig
corina.roellig@carusconsilium.de
www.carusconsilium.de

Niemcy Drezdeński Szpital Uniwersytecki
Olaf Müller
olaf.mueller@ukdd.de
www.uniklinikum-dresden.de

Krajowa Dyrekcja Generalna  
ds. Szpitalnictwa
István Csizmadia
csizmadia.istvan@okfo.gov.hu
www.okfo.gov.hu

Węgry Centralna Transdunajska  
Regionalna Agencja Innowacji  
Nonprofit Ltd. 
István Hegedüs
istvan.hegedus@kdriu.hu
www.kdriu.hu


