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Cocreant per a una vida millor

SoCaTel ofereix la possibilitat que usuaris de serveis, familiars, cuidadors informals, municipis, professionals mèdics i
socials, investigadors i empreses de tecnologia treballin junts en línia per crear serveis de cures i atenció que donin
resposta a les necessitats reals de la ciutadania. Aquest enfocament es denomina cocreació digital.

SoCaTel ha estat pionera a crear una plataforma en línia d'accés obert per a la cocreació digital
amb una base de coneixement, que actualment està disponible en anglès, finlandès, hongarès,
espanyol, holandès, italià, francès i català, i els agents hi participen des de la idea inicial fins a la implementació
final. El nostre enfocament millora la cooperació entre institucions acadèmiques, administracions públiques, petites i
mitjanes empreses i usuaris de serveis.
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Per a qualsevol idea de servei, la cocreació en la plataforma té cinc passos:

coideació, codefinició, codisseny, codesenvolupament i covalidació.

CO-IDEATION

CO-DEFINITION

CO-DESIGN

CO-DEVELOPMENT

CO-VALIDATION

Communicate your
needs and discuss
possible solutions
with others.

Discuss the benefits
and barriers to the
solutions proposed.

Respond to a
questionnaire about
the solution to be
developed.

Give your opinion on
the developing service.

Perform a final check
to ensure that the
service meets your
needs.

El procés està dirigit per un facilitador amb amplis coneixements de cocreació, tecnologia de la informació i la
comunicació, dinàmica de grups en línia i serveis de cura. Com a expert local, el facilitador pot trobar sinergies entre els
actors locals i regionals per desenvolupar nous serveis de cures o redissenyar-los digitalment, d'acord amb les necessitats
de la comunitat.
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Un exemple: imagineu que una professional de serveis socials ha notat una necessitat en la seva comunitat: treballa amb
persones grans que viuen soles i se senten aïllades. Volen assistir a esdeveniments locals, com concerts i pel·lícules, però
els resulta difícil esbrinar quines activitats estan disponibles a prop. La professional s'adona que "el que necessiten és un
motor de cerca amb ubicació geogràfica per esbrinar què passa en l’àmbit local".

La professional cerca en la plataforma SoCaTel i descobreix que encara no hi ha res semblant. Llavors, ho proposa com
una idea (pas 1: coideació). A altres participants de SoCaTel (com les persones grans) els agrada la idea i l'aproven. La
facilitadora porta la idea al pas 2 (codefinició). Ella i altres participants en la plataforma comenten les fortaleses i febleses
de la idea. Junts ràpidament s'adonen que algunes persones grans necessitaran transport i d’altres necessitaran l'ajuda
d'un acompanyant per assistir a l'esdeveniment amb ells. La idea es transforma en un motor de cerca d'esdeveniments de
localització geogràfica vinculat al transport i els serveis complementaris. Ara la idea passa al pas 3 (codisseny), perquè es
pugui definir un model de negoci. Els participants en la plataforma decideixen que els usuaris del servei pagaran les
entrades de l'esdeveniment i el transport (privat amb finalitats de lucre) i una organització voluntària (privada sense
finalitat de lucre) proporcionarà acompanyants de manera gratuïta. Ara la idea passa al pas 4 (codesenvolupament), en el
qual empreses tecnològiques locals proposen maquetes del servei. Després de la discussió, es tria un prototip i es
desenvolupa l'aplicació. En el pas 5 (covalidació), les persones grans proven el servei i l'avaluen. Per obtenir més
informació sobre el procés de cocreació, consulteu "SoCaTel: Per què necessitem un canvi?"
www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw
Aquesta aplicació hipotètica es va fer realitat a través del procés de pilotatge de SoCaTel. L'aplicació Eventum ja està
disponible per descarregar-se des del Market place de Ozwillo: https://portal.ozwillo.com/fr/store i des d:
https://socatel-9c3d8.firebaseapp.com/en/

Els beneficis de
Inclusiva:
involucra tots els agents interessats, sobretot els usuaris del servei

Rendible:
la cocreació digital elimina la necessitat de viatjar. Els serveis
específics creats conjuntament per les parts interessades fan més
bon ús dels recursos.

De codi obert i modular:

La vostra organització està interessada
en la cocreació i/o la plataforma
Get started with these resources:

?

Descarregueu-vos la Plataforma SoCaTel:
github.com/SoCaTel
Suport tècnic i capacitació per a facilitadors de cocreació (de
pagament): - UP2SMART (www.up2smart.com /
up2smart@gmail.com),
- CyRIC (www.cyric.eu / info@cyric.eu)
- o Ozwillo (www.ozwillo.com / contact@ozwillo.org).
Empreses dedicades a fomentar queles administracions
públiques de tot Europa adoptin SoCaTel.

qualsevol organització pot adoptar la plataforma completa o els
mòduls individuals de manera gratuïta.
Llicència: APACHE 2.0 - github.com/SoCaTel

Tècniques de cocreació (D1.3 Co-creation
Manual:

Accés obert:

El que s’ha de fer i no s'ha de fer per a la creació
digital en la plataforma SoCaTel:

la major part del procés de treball i els resultats de SoCaTel estan
disponibles per al públic: www.socatel.eu/category/publications

Compleix amb les regulacions de protecció de
dades:
SoCaTel protegeix la privacitat dels participants d’acord amb el
Reglament general de protecció de dades (GDPR):
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/04/SoCaTel-D7.5.pdf

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/10/SoCaTel-D1.3._Co-creation-manual.pdf

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D6-4.pdf
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D7.3.pdf

Difondre entre les seves xarxes socials la
cocreació digital:
curs massiu obert en línia: www.socatel.eu/mooc

Com fer de facilitador/a de cocreació digital:
www.socatel.eu/moderator-facilitator-2/
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