
Za ljudi!
Statistične regije izvajanje programa 
izobraževanja in osveščanja za obvladovanje 
demence:

1. Pomurska, 
2. Zasavska,  
3. Primorsko-notranjska,  
4. Podravska, 
5. Koroška,
6. Posavska,  
7. Goriška,
8. Savinjska, 
9. Obalno-kraška, 
10. Gorenjska,  
11. Jugovzhodna Slovenija, 
12. Osrednjeslovenska.  

Dodatne informacije o projektu najdete na
https://www.szslo.si/projekti-1

Zloženko je pripravila in za vsebino odgovarja 
Socialna zbornica Slovenije

Partnerji pri izvajanju programa: 

VEČ IN ŠE VEČ O DEMENCI:

programi izobraževanja
 in osveščanja za 

obvladovanje demence 
v slovenskem okolju  

SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE

"Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS"



Temeljni cilj programa je izvedba programa 
izobraževanja in osveščanja za obvladovanje 
demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer 
bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo 
indeksa razvojne ogroženosti (IRO) do regije z 
najnižjo vrednostjo tega indeksa, kar je strateško in 
razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje 
Republike Slovenije. 

Struktura programa izobraževanja in osveščanja 
za obvladovanje demence glede na aktivnosti 
zaobjema aspekte:

- socialnega dela, 
- psihiatrije, 
- nevrologije, 
- zdravstvene stroke na primerni ravni,
- socialne gerontologije, 
- institucionalnega okolja varstva starejših,
- pomoči družini na domu oziroma socialne
  oskrbe,
- dela v samopomočnih skupinah in dela s 
  prostovoljci. 

Ciljne skupine v programu so:   

1. Osebe, ki so (ne)posredno v stiku z dementno
    osebo v institucionalnem in/ali v domačem
    okolju, ter se delijo na dve podskupini:

a.) strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe
     za osebe z demenco pri izvajalcih 
     socialnovarstvenih storitev za starejše –
     institucionalno varstvo v domovih za starejše
     in socialna oskrba na domu, ki jo izvajajo 
     domovi za starejše;

b.) neformalni oskrbovalci in drugi deležniki v 
     verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem
     okolju.

2. Strokovni delavci, sodelavci in laiki oziroma
    nestrokovnjaki oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja
    znanja prenašali na ostale, vodili samopomočne
    skupine in prostovoljce.

3. Laiki oziroma nestrokovnjaki, kamor uvrščamo
    osebe z demenco in njihove svojce, prostovoljce
    ter predstavnike nevladnih organizacij s tega
    področja.

Namen programa je na osnovi inovativno in 
multidisciplinarno pripravljenega programa 
izobraževanja in osveščanja za obvladovanje 
demence v letih 2017 in 2018:

- krepiti transfer znanja in ključnih poklicnih 
  kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v 
  verigi oskrbe za osebe z demenco v 
  institucionalnih in domačih okoljih, 

- intenzivirati osveščanje posameznih poklicnih 
  in drugih ciljnih skupin v lokalnem okolju za 
  oblikovanje osebam z demenco prijaznega 
  okolja ter 

- prispevati k zmanjševanju razlik v dostopnosti 
  do programov med posameznimi slovenskimi 
  regijami.


