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Együtt-alkotás a jobb életért

A SoCaTel arra kínál megoldást, hogy az idős emberek, azok hozzátartozói, valamint egészségügyi szakemberek,
önkormányzatok és idősellátási szolgáltatásban közreműködő technológiai vállalatok egy közös platformon
fejleszthessenek ki idősápolási és -gondozási szolgáltatásokat a felhasználók valós igényei alapján. Ezt a fajta
együttműködést hívják „digitális együtt-alkotásnak”.

A SoCaTel projekt során az elsők között került kialakításra egy nyílt hozzáférésű online platform a
digitális együtt-alkotás számára tudásbázissal, amely jelenleg magyar, angol, finn, spanyol,
holland, olasz és katalán nyelven érhető el. Az együtt-alkotás során a kezdeti ötlettől a végső megvalósításig minden
fejlesztési szakaszban részt vesznek a közreműködő felek. Ez a megközelítés erősíti az egyetemi intézmények, a
közigazgatás, a kis- és középvállalkozások és a szolgáltatások felhasználói közötti együttműködést.
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Bármely adott szolgáltatás-fejlesztési ötlet esetében a platformon történő együtt-alkotás öt lépésen keresztül valósul meg:

Együtt-gondolkodás, Együttes meghatározás, Együtt-tervezés,
Együtt-fejlesztés és Együttes üzembe helyezés
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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.

Az online együtt-alkotási folyamatot egy ún. facilitátor vezeti, aki széles körű ismeretekkel rendelkezik az
együtt-alkotásról, az információs és kommunikációs technológiáról, az online csoportdinamikáról és az idősápolási és
-gondozási szolgáltatásokról. Helyi viszonyokban jártas szakértőként a facilitátor szinergiákat találhat a helyi és regionális
szereplők között új ápolási szolgáltatások kifejlesztése érdekében, a közösség igényeinek megfelelően.
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Vegyünk egy példát! Képzeljük el, hogy egy szociális szolgáltató szakember felfedezett egy problémát vagy egy
szükségletet a közösségben: olyan idős emberekkel dolgozik, akik egyedül élnek és életvitrelük miatt a közösségtől
elszigetelődnek. Ugyanakkor szeretnének olyan eseményeken részt venni, mint például koncertek vagy filmvetítések. A
közelben elérhető programlehetőségek megtalálása azonban nehézséget jelent számukra. A szakember ezért azt
gondolja: "Ezeknek az időseknek szükségük van egy helymeghatározóval ellátott internetes programkereső alkalmazásra,
hogy könnyen megtalálják a számukra ideális programlehetőségeket."

A szakember megtekinti a SoCaTel platformon publikált témákat és szolgáltatásokat, és azt találja, hogy még nem létezik
hasonló szolgáltatás. Ezért ötletként megosztja az azonosított szükségletet és a megoldási javaslatának alapjait (1. lépés:
Együtt-gondolkodás). A SoCaTel többi felhasználója (például az idős emberek) tetszésüket nyilvánítják, jelzik, hogy
kedvelik az ötletet. A facilitátor az ötletet a 2. fázisba továbbítja (Együttes meghatározás). Ő és a platform többi
résztvevője meghatározza az ötlet erősségeit és gyengeségeit. Együtt hamar rájönnek, hogy néhány idősnek szállításra
lesz szüksége, másoknak pedig egy kísérőre, akik velük együtt vesznek részt az eseményen segítőként. Az ötlet egy
helymeghatározóval ellátott programkereső alkalmazás koncepciójává formálódik, amelyhez közlekedési és kísérő
szolgáltatások elérhetősége kapcsolódik. Az ötlet ezután átkerül a 3. fázisba (Együtt-tervezés), ahol az üzleti modell kerül
kialakításra. A platform résztvevői úgy döntenek, hogy a szolgáltatás felhasználói a rendezvényjegyekért és a szállításért
fizetnek (ezek privát szolgáltatások), a kísérőket pedig egy önkéntes (nonprofit) szervezet biztosítja ingyen. Az ötlet ezzel
eléri 4. fázist (Együtt-fejlesztés), amelyben a helyi technológiai cégek a szolgáltatás modelljeit alakítják ki a SoCaTel
felhasználókkal együttműködve. A részletek egyeztetése után megalkotják a prototípust, majd kifejlesztik az alkalmazást.
Az 5. lépésben (Együttes-üzembe helyezés) az idősebb felnőttek kipróbálják a szolgáltatást és értékelik azt. További
információ a társ-alkotási folyamatról: “SoCaTel: Miért van szükségünk változásra?”
www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw
A példa béli szolgáltatáshoz hasonló alkalmazás a SoCaTel kísérleti folyamat révén vált valósággá. A Seervio alkalmazás
már letölthető az Ozwillo piactérről. https://portal.ozwillo.com/fr/store - https://socatel-9c3d8.firebaseapp.com/en/

The benefits of
Inkluzív:
valamennyi érdekelt fél bevonásra kerül, különösen a szolgáltatás
végfelhasználói

Költséghatékony:
a digitális együtt-alkotás révén elkerülhetők a felesleges utazások;
az érdekelt felek által létrehozott szolgáltatások az érintettek
igényeire szabva készülnek, így az erőforrások hatékonyabb
felhasználását biztosítják

Nyílt forráskódú és moduláris:
bármely szervezet ingyen átveheti a teljes platformot vagy annak
egyes moduljait. Licenc: APACHE 2.0 - github.com/SoCaTel

Nyílt hozzáférés:
a SoCaTel legtöbb munkafolyamata és eredménye a nyilvánosság
számára elérhető: www.socatel.eu/category/publications

Megfelel az adatvédelmi előírásoknak:
A SoCaTel a GDPR teljes betartásával védi a résztvevők privát
adatait (D7.5 Policy Brief:
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/04/SoCaTel-D7.5.pdf

Az Ön szervezetét is érdekli az
együtt-alkotás folyamata és a
platform? A forrásokhoz tartozó linkek:
Töltse le a SoCaTel platformot: github.com/SoCaTel
Technikai támogatás és együtt-alkotási facilitátor képzés (térítés
ellenében):
- UP2SMART (www.up2smart.com / up2smart@gmail.com),
- CyRIC (www.cyric.eu / info@cyric.eu)
- vagy Ozwillo (www.ozwillo.com / contact@ozwillo.org).
A vállalatok elkötelezettek annak érdekében, hogy ösztönözzék a
SoCaTel alkalmazását a közigazgatásban Európa szerte.

Együtt-alkotási technikák (D1.3 Együtt
létrehozási kézikönyv:
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/10/SoCaTel-D1.3._Co-creation-manual.pdf

Legjobb gyakorlatok, tedd és ne tedd javaslatok
a SoCaTel platformon történő együtt-alkotásról:
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D6-4.pdf
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D7.3.pdf

Terjessze az együtt-alkotásról szóló
informnációkat az Ön kapcsolati rendszerében!
online tanfolyam: www.socatel.eu/mooc

Hogyan lehet valaki együtt-alkotási facilitátor?
www.socatel.eu/moderator-facilitator-2/
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