Center osebam z
demenco in njihovim
svojcem ponuja:
• informiranje o znakih bolezni; o storitvah in programih, ki so na voljo ljudem z
demenco;
• vsako sredo od 16. do 18. ure organiziramo
družabno srečanje za ljudi z demenco;
• 2-krat letno organiziramo predavanja strokovnjakov na temo demence;
• skupino za samopomoč za svojce.
Namen Centra za krepitev spomina
Dom ob Savinji Celje je v letih 2015 in
2016 skupaj s partnerji (Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center
za socialno delo Celje, Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci
Spominčica Šentjur in Stavanger University
hospital iz Norveške) sodeloval v projektu
»Živeti z demenco«. V okviru projekta smo
v Domu ob Savinji Celje novembra 2015 odprli Center za krepitev spomina. V 2017 pa
smo skupaj s partnerji (Zavod za raziskave,
izobraževanje in trajnostni razvoj, Center za
socialno delo Celje, Zdravstveni dom Celje,
Spominčica – Alzheimer Slovenija) uspešno
kandidirali na Ministrstvu za zdravje in pridobili projekt »Živeti z demenco – podpora v
domačem okolju«.

Izkušnje svojcev uporabnikov
Centra za krepitev spomina
Sredina druženja v Centru za krepitev spomina so vesel
dogodek, ki spodbuja k ustvarjalnosti, pozitivno vpliva na razpoloženje, prebuja čustva in spomine. Urice,
preživete v skupini za krepitev spomina, so dobrodošla
popestritev vsakdana. Mami se teh srečanj veseli in jih
vedno zapušča dobro razpoložena. Včasih tudi sama aktivno sodelujem na teh srečanjih. Tam spoznavam nove
načine pristopa do obolelih, se učim komunikacije z njimi, mimogrede poberem še kakšno modrost in se tudi
sama spreminjam.
Andreja Kukovič
Več kot leto v Center za krepitev spomina v okviru
Doma ob Savinji ob sredah vodim mamo, ki boleha za
demenco. S strokovnim pristopom, delavnicami, srčnostjo in nasveti, ki jih tam dobim, je v moje življenje
stopilo več optimizma, miru in občutka, da zmorem ...
Sredina dvourna srečanja in aktivnosti (družabne igre,
vaje za krepitev spomina, petje) bogatijo tudi mamo, saj
vedno znova opažam, kako nasmejana se vrača domov.
Tovrstna srečanja toplo priporočam vsem, ki čutijo breme
odgovornosti do svojih najdražjih, obolelih z demenco.
Vanja Žučko

INFORMACIJE: ob ponedeljkih med 12. in
15. uro, ter ob sredah in petkih med 8. in 11. uro
na telefonski številki 03 427 95 06 ali po e-mailu:
krepitevspomina@domobsavinji.si

Center za krepitev
spomina v Celju
V prostorih Doma ob Savinji Celje

DOM OB SAVINJI CELJE

Jurčičeva 6, 3000 Celje, tel.: 03 427 95 00
e-naslov: tajništvo@domobsavinji.si
Zavod ZRI Celje/ Center za krepitev spomina

Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje
tel.: 03 620 97 08 ali info@zavod-zri.si
www.zivetizdemenco.si

DOM OB
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Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju«

Spomin je lahko naš izjemen zaklad. V njem so
shranjene naše izkušnje, znanja in informacije, kaj se nam je zgodilo in kako smo se v določeni situaciji odzvali. Da bi lahko naš spomin
čim dlje ohranjali in ga krepili, je pomembno,
da poznamo nekaj bistvenih dejstev o delovanju naših možganov.

Naši možgani niso
zgolj biološki, ampak
tudi socialni organ.
To pomeni, da se dobesedno gradijo v odnosih z
drugimi ljudmi. Od bližnjih odnosov je odvisno,
kakšne povezave se bodo vzpostavljale v možganih in ali bodo pozitivno ali negativno vplivale na
naše zmožnosti obvladovanja življenjskih situacij.
Tudi po 65. letu lahko naši možgani delujejo kot
desetletje poprej, dostikrat pa zaradi izkušenj in
modrosti še bolj učinkovito.

Kako lahko gradimo
svoje možgane?
Podobno kot športnik z aktivnostmi krepi mišice, tako naši možgani rabijo aktivnosti, s katerimi obnavljajo »sive celice«. Dokazano je, da
se lahko naše možganske celice dejansko obnavljajo vse življenje. Pozitivni odnosi so izredno
pomembni za ohranjanje zdravih možganskih
funkcij. Negativni odnosi jim dejavno škodujejo.
Na izbiro imamo veliko aktivnosti, s katerimo
krepimo svoje možganske celice. npr.:
• branje knjig, ki nas obogatijo,
• udejstvovanje na krožkih ali prireditvah, na
katerih širimo prijetne družbene odnose,
• obiskovanje raznih oblik izobraževanj, na
katerih širimo zanimanje za nove stvari in se
spoprimemo z raznimi miselnimi nalogami.
• Dobrodelno vpliva druženje s prijatelji ali
družinskimi člani, s katerimi gradimo spoštljive in tople medčloveške odnose.
• V pomoč je predvsem veliko gibanja, sproščenost in izogibanje dolgotrajnim stresom.
Ob tem je zelo koristna zdrava prehrana
(npr. »mediteranska«).

Otvoritev
Centra za
krepitev
spomina

Prepoznavanje
zgodnje demence
Vsaka »luknja« v spominu še ne pomeni, da
imamo demenco. Če pa se pojavlja več znakov,
je dobro, da poiščemo strokovno pomoč.
Najpogostejši znaki so:
1. težave s spominom
2. težave pri govoru in izbiri besed
3. težave z načrtovanjem ali reševanjem
težav
4. težave s krajevno in časovno orientacijo
5. težave pri opravljanju vsakodnevnih
opravil
6. iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari
7. ponavljanje enih in istih vprašanj
8. izguba pozornosti
9. spremembe čustvenega razpoloženja in
vedenja
10. zapiranje vase in umikanje družbi

