CEIT, Grupo Masmovil eta Matia Fundazioak proiektu bat abiarazi dute
adinekoen zentroetan eta haien familietan erabiltzaileen arteko
komunikazioa hobetzeko



Helburua da zentroei baliabide teknikoak eta giza baliabideak ematea, zentroetan bizi
diren pertsonen eta haien senideen arteko komunikazioa areagotzeko eta hobetzeko.
Ceit (BRTAko partaide) eta Grupo Masmovil taldeen apustua Matia Fundazioko
Lamourous zentroan egingo da hasiera batean, adinekoen beste zentro batzuetara
zabaltzeko asmoz.

Konfinamendua modu larrian eragiten ari da egoitzetan bizi diren adinekoen eta haien
senideen arteko komunikazioan. Egoitzetan lan egiten duten pertsonek ahaleginak egiten
dituzte komunikazio horri eusten laguntzeko, baina larrialdi-egoera dela eta, ez dute nahikoa
denborarik eta baliabiderik aldizkakotasun eta kalitate egokiarekin egiten dela ziurtatzeko.
Gainera, inplikatutako pertsona askok (senitartekoek, egoiliarrek, erizainek) ez dute gaur egun
teknologiak ahalbidetzen dituen aplikazioekin eta softwarearekin jarduteko behar den
ezagutzarik.
Egoera horri erantzuteko, Matia Fundazioak, Ceit eta Grupo Masmovil elkarteekin batera,
lankidetza-proiektu bat abiarazi du, zentroan bizi diren pertsonen eta haien senideen arteko
komunikazioa hobetzeko teknologia erabiltzeko, eta, horrela, pertsona bakoitzaren eta haien
maiteen arteko astean gutxienez hiru harreman hobetzeko.
Proiektu hori gauzatzeko, Ceitek eta Masmóvil Taldeak baliabide tekniko eta giza baliabide
hauek jarriko dituzte adinekoen egoitzen eskura:
• Hardwarea: azken belaunaldiko ekipamendua (adibidez, haririk gabeko routerrak, telefono
mugikorrak eta tabletak), adineko pertsonen egoitzetan erraz operatu ahal izateko, bai osasunlangileentzat bai egoiliarrentzat beraientzat.
• Softwarea: kanpoko boluntarioek urrutiko deiak kudeatzeko urruneko kudeaketa-programak
eta bideo-deiak instalatzea.
• Komunikazioak: kalitatezko konexio finkoa zein mugikorra bideo-deiak egiteko gailuetatik
• Kudeaketa: ad hoc prestatutako boluntarioak antolatzea, etxetik urrutira jardunez, kontaktu
fisikoa saihestuz eta, beraz, kutsatzeko aukera saihestuz, senideen eta egoiliarren arteko
konexioetan euskarria emateko, egoitzetako langileen esku-hartzea minimizatuz.
Matia Fundazioko Lamourous zentroko proiektu pilotuan, Grupo Masmovil enpresak haririk
gabeko routerrak eta azken belaunaldiko smartphoneak emango ditu Samsung Galaxy A10,
baita SIM txartelak ere, beharrezko datu eta ahotsarekin. Bestalde, EIT arduratuko da
egoitzako langileak zeregin horietatik askatzen dituzten deien software egokia eta beharrezko
kudeaketa ekartzeaz. Zentro horretan hainbat egoera eta jarduteko modu aztertuko dira,
batez ere autonomoak diren adineko pertsonak eta narriadura kognitiboa eta mendekotasun
maila handiena dutenak inplikatuz.

Proiektu pilotu honen emaitzak eta ondorioak hala nahi duten adinekoentzako zentroekin
partekatuko dira, haien eragina maximizatzeko eta eredu erreplikagarri eta hirugarrenei
hedatu ahal izateko.
Matia Fundazioa
Matia Fundazioa irabazi-asmorik gabeko fundazio pribatua da, interes orokorrekoa, eta 130
urtetik gorako esperientzia du. Erreferente bat da Gipuzkoan adinekoei ematen zaien arretan
eta zahartzeari buruzko ikerkuntzan, bai Estatuan, bai nazioartean.
2002an, ikerketa-institutu bat sortzea erabaki zuen (Matia Institutua), ebidentzian eta
eguneroko jardunean oinarritutako ikerketa/ekintza integrazioa eta ezagutzaren sorrera
errazteko. Pertsona ardatz duen arretaren printzipioak landuz, bere helburua pertsonei
zahartze-prozesuan laguntzea da, haien ongizatea hobetzeko, haien autonomia eta duintasuna
sustatuko duten ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortuz.
CEIT
CEIT
CEIT irabazi asmorik gabeko ikerketa zentro bat da, BRTA-Basque Research and Technology
Alliance-ko kidea, Nafarroako Unibertsitatearen ekimenez sortua 1982an, eta bere zeregin
nagusia kontratupeko ikerketa aplikatuko industria proiektuak gauzatzea da, enpresetako I+G
sailekin lankidetza estuan.
Hainbat sektoretako enpresekin (trenbidea, aeronautika, automozioa, osasuna, fabrikazioa,
energia edo ingurumena) lankidetza egonkorra bilatzen du CEITek, eta bezeroen negozioan
inplikatutako alderdi guztiak ulertzen saiatzen da, balio erantsi handiko irtenbideak sustatuz
ikerketa aplikatuko proiektuen bidez. Bezeroei irtenbide berritzaileak eskaintzeaz gain,
ikertzaile gazteak eratzen ditu, produkzio-sisteman sartzera eta horri balioa ematera
bideratuta.
Grupo Masmovil gainean
Grupo Masmovil Espainiako laugarren telekomunikazio-operadorea da, eta telefonia finkoko,
mugikorreko eta Interneteko banda zabaleko zerbitzuak eskaintzen ditu egoitza-bezeroentzat,
enpresentzat eta operadoreentzat, bere marka nagusien bidez: Yoigo, Pepephone, Masmovil,
Lebara, Hits Mobile eta Llamaya.
Taldeak zuntz/ADSL sare finkoko eta 3G eta 4G mugikorreko azpiegiturak ditu. Gaur egun, 23,4
milioi etxe merkaturatu daitezke zuntz optikoarekin eta 18 milioi ADSLrekin, eta haien 4G sare
mugikorrak Espainiako biztanleriaren% 98,5 hartzen du. Taldeak 8,9 milioi bezero ditu
Espainian iazko urte amaieran.
Grupo Masmovil taldeak banda zabaleko operadore onenaren ADSLZone 2019 saria eta
Informatika Taldeak zuntz operadore onenaren saria jaso ditu. Horrez gain, "Revelación
enpresa" izendatu dute Vocento Taldearen Enpresa Sarietan. Bestalde, Espainiako zuntz sare
azkarrena duen operadorea da 2019an, NPerf enpresak egindako ikerketa baten arabera.

