
 

 

 
 

Vabilo 
Dom upokojencev Ptuj – enota Muretinci ponovno vabi na redna mesečna srečanja vseh zainteresiranih, ki 

se soočate z boleznijo demenca. Na pogovore o bolezni bomo občasno povabili tudi strokovnjake iz tega 

področja. Srečanja so namenjena vsem zainteresiranim, obolelim in Vam spoštovani svojci, da lažje 

spregovorite o svojih stiskah, v varnem okolju, med ljudmi, ki imajo podobne  izkušnje. Pripovedovati o svojih 

izkušnjah pomeni razbremenjevati sebe in hkrati na tak način pomagati drugim, ki se šele soočajo prvič  z 

boleznijo. 

Srečanja bodo potekala  v enoti Muretinci, vsak prvi četrtek v mesecu,  

ob 16.30,  v letnem delu paviljona zunaj. Naslednje srečanje bo 5.8.2021. 

Alzheimer Cafe je druženje, namenjeno vsem, ki se soočate z demenco. V sproščenem vzdušju boste 

pridobivali informacije o bolezni ter o predvidenih in nepredvidenih težavah, povezanih z njo. Na srečanju so 

lahko tudi osebe z demenco, ki se še počutijo udobno v takem okolju. Občasno bodo prisotni strokovnjaki za 

demenco, prostovoljci, in drugi gostje, ki zbranim nudijo možnost pogovora za razbremenjevanje stisk in 

medsebojno podporo. Takšna srečanja prispevajo k destigmatizaciji bolezni in socialni vključenosti tako svojcev 

kot oseb z demenco. Svojci ste ob skrbi za osebo z demenco izpostavljeni hudim fizičnim, psihičnim, čustvenim, 

finančnim in drugim obremenitvam, zato pogosto izgorevate in se znajdete v številnih stiskah. V kolikor ste o 

bolezni primerno informirani, lažje zdržite bremena, ki vas spremljajo skozi dolga leta življenja ob osebi z 

demenco,  obenem pa bolje poskrbite tako zanjo kot sami zase. 

Svojci boste imeli možnost pridobiti splošne odgovore, ki se navezujejo na bolezen, različne možnosti za 

organiziranje pomoči v lokalni skupnosti, kot je:  projekt Sodobna oskrba starejših, Socialna oskrba na domu- 

pomoč na domu, institucionalno varstvo- varovani oddelki in oddelki po konceptu osebnega spremljanja, ... 

Dobili boste prostor, kjer se lahko oblikujejo rešitve za manjše spremembe, ki omogočijo  obolelim višjo raven 

bivanja in hkrati olajšajo delo skrbnikom in zaposlenim, ki so največ v neposrednih stikih  z obolelimi. Vse temelji 

na sproščenem pogovarjanju in izmenjavi izkušenj.  

  

VSTOP  JE PROST, ZATO PRIJAZNO VABLJENI. 
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