ZANIMIVOSTI Z INTERNETA
Dom IRIS - Inteligentne Rešitve in Inovacije za Samostojno življenje

Dom IRIS je demonstracijsko stanovanje v pritličju glavne stavbe Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo, s
površino 90 m2. V stanovanju je nameščena oprema in različni tehnološki pripomočki, od enostavnih do najzahtevnejših,
ki so v pomoč osebam z različnimi vrstami invalidnosti in starejšim osebam.
V Domu IRIS so ustvarjeni pogoji, ki invalidnim in starejšim osebam omogočajo najvišjo stopnjo funkcionalne
samostojnosti in neodvisnosti bivanja. Prilagojena oprema, pripomočki in številni sodobni elektronskimi sistemi
omogočajo upravljanje bivalnega okolja (odpiranje vrat in oken, dviganje in spuščanje zaves, upravljanje televizije,
radia, telefona, vklop in izklop ogrevanja, itd) na različne načine (daljinski upravljalnik, ukaz z govorom, preko
komandne ročice invalidskega vozička, z gibanjem očesnih zrkel, itd). Hkrati pa omogočajo tudi nadzor nad bivalnim
okoljem, kar zagotavlja varno in kakovostno bivanje.

Namen Doma IRIS:
• Omogočiti invalidnim in starejšim osebam ogled in preizkus različnih pripomočkov in tehnologij, da bi vsak
zase našel rešitev, ki bi mu omogočila čim bolj samostojno življenje v domačem okolju.
• Svetovati invalidnim in starejšim osebam, ter njihovim sorodnikom oz. Skrbnikom, kako na najbolj racionalen
in smotrn (poceni) način prilagoditi obstoječe bivalno okolje glede na njihove posebne potrebe.
• Slovenski javnosti omogočiti ogled sodobnih rešitev in storitev, ki so v pomoč, tako invalidom z
najrazličnejšimi invalidnostmi, kot starejšim osebam.
Omogočiti proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev na področju tehnoloških rešitev za invalidne in starejše
osebe, da prikažejo svoje rešitve, jih preizkušajo, izpopolnjujejo in združujejo.
• Izvajati sodobne metode rehabilitacije z namenom, da bi bili invalidi čim bolje vključeni v informacijsko
družbo.
• Omogočiti izvajanje aktivnosti za promocijo in uveljavljanje politike e-dostopnosti in e-vključenosti v
Sloveniji.
Naslov:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 475 81 00
Faks: 01 / 437 20 70
e-pošta: info@ir-rs.si
http://www.ir-rs.si/filelib/dom-iris/dom-iris.htm
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