Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat:
Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca
2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Nasze rozwiązanie służy osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz
nieformalnym opiekunom osób chorych.
Nasze rozwiązanie oraz nasze uwagi i spostrzeżenia w formie opracowanych
standardów mogą stosować wszystkie osoby, które świadczą pomoc osobom
z chorobą Alzheimera- osoby prywatne (rodziny) oraz instytucje opieki.

„POSZKOLE“ –program dedykowany chorym na Alzheimera oraz ich opiekunom nieformalnym (rodzinnym).
Rozwiązanie definiuje skuteczne sposoby podejmowania współpracy z chorymi na różnych etapach choroby, jak
również prezentuje metody wsparcia dla opiekunów. Opis wieloaspektowej metody pracy z chorymi na chorobę
Alzheimera: Model STOMP wzorowany jest na miarowej pracy silnika. Praca silnika jest tu metaforą treningu
regularnego. Propozycja (innowacja) stanowi rozszerzenie modelu podstawowego o aktywizację społeczną,
terapię zajęciową w formie artystycznej i relaksację z udziałem psa. Osoby chore lepiej funkcjonują w warunkach
rozluźnienia psychiki i ciała. Obecna propozycja pracy z opiekunami wykracza daleko poza model podstawowy,
ponieważ poszerza specjalistyczną wiedzę opiekunów dotyczącą choroby, zwiększą umiejętności współpracy
z chorym poprzez udział w warsztatach psychologicznych. W relacjach: chory-opiekun czasami dochodzi do
"zaostrzenia", które może przypominać/naśladować zachowania o charakterze przemocy. Istotnym elementem
innowacyjnym jest zatem wprowadzenie warsztatów: "Porozumienie bez przemocy".
Sprawozdania przedstawiające zastosowane metody pracy, wskazówki dotyczące uzupełnienia przyjętej metody,
tablice edukacyjne.

Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani“. Misją organizacji
jest udzielanie wsparcia osobom zależnym w sensie zdrowotnym
i społecznym. Wspieramy osoby bezmieszkaniowe, starsze, z różnymi
formami demencji. Oprócz tego prowadzimy działania na rzecz lokalnej
społeczności, podejmujemy zadania z zakresu edukacji i kultury. Jesteśmy
praktykami. W ciągu tych lat popełnialiśmy błędy, ale dzięki nim zdobyliśmy
wiedzę i doświadczenie którym chcemy się podzielić.

www.zaczarowani.pl
zaczarowani.osowa@gmail.com

