Šentjur, 15.1.2018

PROJEKT IZOBRAŽEVANJA IN OSVEŠČANJA ZA OBVLADOVANJE DEMENCE –
DEMENCA MED NAMI

Spoštovani,
Vabimo vas, da se udeležite projekta izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence,
Demenca med nami. Izvajalec projekta je Dom starejših Šentjur, skupaj s partnerji v projektu.
Izvedbo projekta sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Namen in cilji projekta izobraževanja in osveščanja temeljijo na Strategiji za obvladovanje
demence v Sloveniji do leta 2020 in zagotavljajo širitev programov in kompetenc delavcev v
verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, kamor spadate tudi vi.
Izobraževanje je namenjeno osveščanju in izobraževanju oseb z demenco, njihovih svojcev ali
skrbnikov v lokalnem okolju (občine: Šentjur, Dobje, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri
Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Celje), z namenom zagotavljanja večjih možnosti
za čim daljše bivanje v domačem okolju ter neformalnim oskrbovalcem in drugim ciljnim
skupinam (prostovoljcem, drugim deležnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z obolelimi za
demenco), s ciljem OBLIKOVANJE DEMENCI PRIJAZNEGA OKOLJA, z možnostjo nadgradnje ter
širjenja na ostale ciljne skupine in izvajalce.

Cilj izobraževanja temelji na dveh izobraževalnih modulih:
1. modul strokovna javnost,
2. modul laična javnost.

Vas vljudno vabimo, da se udeležite izobraževanja v modulu LAIČNA JAVNOST.
V tem modulu se bomo osredotočili na izobraževanje in osveščanje tako obolelih z demenco,
kot tudi njihovih najožjih svojcev ali skrbnikov, neformalnih oskrbovalcev in družabnikov, ki se
v vsakdanjem življenju srečujejo s težavami v neposrednem kontaktu, zaradi preprečevanja
socialne izolacije in možnosti za povečevanje vključevanja v podporne programe,
izobraževanja, skupino za samopomoč, oblikovanje novih skupin za samopomoč v sosednjih
občinah, z možnostjo nadgradnje vključevanja v center – info točko, namenjeno vsem obolelim
z demenco kot tudi njihovim svojcem in ostalim.
Obseg izobraževanj bo temeljil na zagotavljanju najmanj 12 pedagoških ur za izobraževanje za
sodelavce in laike / nestrokovnjake oz. t. i. trenerje, ki bodo svoja znanja prenašali na ostale
ter vodili skupine za samopomoč in prostovoljce, ter zagotavljanju najmanj 6 pedagoških ur
izobraževanja za laike / nestrokovnjake, osebe z demenco in njihove svojce, prostovoljce ter
različne predstavnike nevladnih organizacij s tega področja.

MODUL LAIČNA JAVNOST je sestavljen iz:
1. izvedbe dveh predavanj in izobraževanj za laično javnost (za svojce, prostovoljce ter
predstavnike nevladnih organizacij in druge),
2. izvedbe dveh praktičnih delavnic za svojce, prostovoljce ter predstavnike nevladnih
organizacij in druge
3. izvedbe enega ponovitvenega izobraževanja ter ene obnovitvene delavnice.
Na prvo izobraževanje oz. predavanja vas vabimo v mesecu FEBRUARJU 2018. Naslednje
sledi v mesecu marcu 2018. V teh dveh mesecih bosta izvedeni tudi dve delavnici. V oktobru
2018 pa sledi še eno obnovitveno izobraževanje ter ena delavnica.
Vsi predavatelji in izvajalci delavnic bodo iz vrst prepoznanih imen s področja poznavanja
demence, z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse.

Udeležba na izobraževanjih in delavnicah je za vas brezplačna. Med odmori bo
poskrbljeno za pogostitev.

MODUL LAIČNA JAVNOST - PROGRAM FEBRUAR, MAREC 2018
Vsebine izobraževanja bodo obsegale naslednje tematike:
1. Prepoznavanje demence ter njen vpliv na spremenjeno vedenje obolelega
2. Obvladovanje demence v vsakodnevnem življenju
3. Komunikacija z obolelim za demenco
4. Vzpostavljanje ustreznega odnosa, pristopa do obolelega, potrebe obolelih
5. Socialno okolje obolelega
6. Zagotavljanje in uveljavljanje pravic obolelih z demenco
7. Pomen kongruentnosti posameznika v odnosu do bolezni.

Vsebine delavnice bodo obsegale naslednje tematike:
1. Osnovne komunikacijske veščine in ustrezni pristopi do obolelega
2. Posebnosti pri spremenjenem vedenju obolelega za demenco
3. Tehnike za vzpostavitev dobrega odnosa z obolelim ter lažjega zadovoljevanja potreb
obolelega za demenco
4. Pomen fizičnih in miselnih aktivnosti pri obolelih z demenco
5. Kongruenca v praksi.
Prvo izobraževanje v modulu za laično javnost v mesecu FEBRUARJU 2018 bo od 5.2.2018 do
7.2.2018 v prostorih Doma starejših Šentjur, Svetinova 1, 3230 Šentjur, s pričetkom ob 9.uri.
Prijave sprejemamo na elektronski naslov: socialna.sluzba1@dom-sentjur.si do vključno
3.2.2018 oz. zapolnitve mest. Ob prijavi navedite osebne podatke (ime, priimek, domači naslov
ter elektronski naslov ali telefonsko številko). Pred samim pričetkom izobraževanja boste
dodatno obveščeni.
O terminih, ki sledijo, vas bomo sprotno obveščali.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Z znanji in veščinami ter skupnimi močmi v smislu
povezovanja različnih strokovnjakov, bomo bistveno pripomogli k uresničitvi cilja:
OBLIKOVANJA DEMENCI PRIJAZNEGA OKOLJA.
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