Sporočilo za javnost - za takojšnjo objavo
Odprtje prve informacijske točke za starejše občane

Maribor (Slovenija) - V okviru Centra Odprte Kode Slovenije (COKS), ki deluje pod
vodstvom podjetja Agenda d.o.o. iz Maribora, ter v sodelovanju z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo so v začetku oktobra v Domu Danice Vogrinec v Mariboru
slovesno odprli prvo informacijsko točko za starejše (ITS) v državi. COKS je sodeloval
pri izvedbi informacijske podpore ter tako izdelal spletno aplikacijo in zaledni sistem za
urejanje vsebin in povezovanje med ponudniki.
Poslanstvo ITS je doseganje večje kakovosti življenja starejših z zagotavljanjem kakovostnih in
enostavno dostopnih informacij o vsebinah in storitvah, ki so na voljo starejšim in jih zagotavljajo
država, lokalna skupnost, gospodarske družbe, zasebniki in nevladne organizacije.
ITS uporabnikom nudi ažurne neodvisne informacije o ponudbi ter svetovanje z različnih področij
z namenom, da bi povečali socialno vključenost. Gre predvsem za informacije s področij sociale,
zdravstva, rekreacije, pravne pomoči, kulture in izobraževanja.
Uporabnikom ITS bo štiri ure na dan v pomoč informator. Zastavili mu bodo vprašanje, ta pa ga
bo posredoval ustreznemu svetovalcu, ki naj bi odgovoril najkasneje v treh dneh. Uporabniki
lahko zastavijo vprašanje ustno, telefonsko, po faksu, elektronski pošti ali s klasično pošto.
Storitve ITS so za končne uporabnike brezplačne.
ITS je del pilotskega projekta Gerontološki center Maribor. Dom Danice Vogrinec je leta 2006
samoiniciativno prevzel koordinacijo projekta, ki ga je finančno podprla mariborska mestna
občina. COKS, ter posledično Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je k projektu
pristopilo lani, pri vzpostavitvi ITS pa je nudilo strokovno in izvedbeno pomoč.
Nacionalna strategija razvoja informacijske družbe si2010 starejših se dotika pri vprašanjih edostopnosti in e-vključenosti. Prav slednja pa je ena izmed prioritet EU na področju informacijske
družbe.
Center odprte kode Slovenije (COKS) je nacionalni spodbujevalec razvoja, uporabe in
znanja o odprtokodnih tehnologijah in rešitvah. Razvojno podporni Center Odprte Kode
Slovenije nudi uporabnikom centraliziran sistem storitve pomoči in podpore ter
zagotavlja rešitve za potrebe javnega in zasebnega sektorja.
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