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I.
INTRODUCERE
• Ce este demența?
• Epidemiologia demenței
• Care este impactul demenței asupra comunităților?
• Cum se creează o comunitate prietenoasă cu demența?

CE ESTE DEMENȚA
Secolul 21 se confruntă cu o tendință importantă de îmbătrânire demografică, din cauza creșterii speranței de
viață și a scăderii ratelor de fertilitate în majoritatea țărilor. Potrivit ONU, procentul persoanelor în vârstă (peste
65 de ani) va crește de la 9% în 2019 la 16% în 2050. La nivel european, tendința îmbătrânirii demografice este și
mai pronunțată, se estimează că 28% din populație, va avea în 2050, 65 de ani sau peste.
În contextul îmbătrânirii populației se observă o prevalență crescută a bolilor cronice și a multimorbidității.
Persoanele în vârstă au un număr crescut de probleme de sănătate, ceea ce ridică provocarea de a le asigura
îngrijiri de sănătate de calitate și sprijin social. Una dintre problemele de sănătate cu impact considerabil la nivel
personal, comunitar și social este demența.
Demența este un termen folosit pentru a descrie orice afecțiune în care o varietate diferită de funcții ale
creierului, cum ar fi memoria, atenția, gândirea, limbajul și personalitatea se deteriorează în timp. Deficiența
funcției cognitive este însoțită în mod obișnuit de modificări ale dispoziției, comportamentului social sau
motivației. Există multe forme diferite de demență. Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență
(60-70% din toate cazurile). Alte forme includ demența vasculară, demența Lewy Body, demența bolii Parkinson
și demența frontotemporală.
Semnele și simptomele legate de demență pot fi înțelese în trei etape.
Stadiul incipient: Simptomele frecvente includ probleme de memorie și dezorientarea în ceea ce privește spațiul
și timpul. Această etapă este adesea trecută cu vederea deoarece debutul este treptat.
Etapa de mijloc: simptomele devin mai accentuate și includ: probleme de memorie legate de evenimentele
recente și numele oamenilor, dificultăți de comunicare, schimbări de comportament, inclusiv rătăcire, nevoia
crescută de ajutor pentru îngrijirea personală.
Etapa târzie: aceasta este una de dependență și inactivitate aproape totală. Tulburările de memorie sunt grave și
alte semne și simptome devin mai evidente. Simptomele includ probleme legate de amintirea istoriei vieții
personale, dificultăți de recunoaștere a rudelor și prietenilor, dezorientarea în ceea ce privește spațiul și timpul,
nevoia de îngrijire personală asistată, schimbări de comportament, inclusiv agresivitate și imobilitate.
Deși demența afectează în principal persoanele în vârstă, nu reprezintă o parte normală a îmbătrânirii. Este o
boală a creierului, cu deteriorarea funcției cognitive dincolo de ceea ce s-ar putea aștepta de la îmbătrânirea
normală.
În prezent, există medicamente disponibile pentru tratarea demenței și deși acestea pot trata unele dintre
simptome, nu oferă un remediu. În consecință, devine și mai important să ne concentrăm pe acordarea de sprijin
și îngrijire persoanelor care trăiesc cu demența și îngrijitorilor lor.
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EPIDEMIOLOGIA DEMENȚEI
În 2018 s-a estimat că 50 de milioane de oameni din întreaga lume au demență. Se estimează că numărul total de
persoane cu demență va crește la 82 de milioane în 2030 și 152 de milioane în 2050. La fiecare trei secunde, o
persoană este diagnosticată cu demență în întreaga lume.
Incidența demenței crește odată cu creșterea vârstei, îmbătrânirea populației fiind principalul motor al creșterilor
proiectate. Incidența demenței se dublează cu fiecare creștere a vârstei de 6,3 ani, de la 3,9 ani la 1000 persoane la 60-64 ani , la 104,8 ani la 1000 persoane - la vârstă de 90+. Majoritatea persoanelor cu demență sunt persoane în
vârstă. Proporția estimată a populației generale de peste 60 de ani cu demență este cuprinsă între 5-8%.
Factorii de risc pentru demență includ vârsta, factorii genetici, afecțiunile și bolile medicale (cum ar fi diabetul,
hipertensiunea arterială, tensiunea arterială, obezitatea), depresia, factorii stilului de viață (inactivitatea fizică,
fumatul, dieta nesănătoasă, alcoolul excesiv) și leziunile la cap.
58% din toate persoanele cu demență trăiesc în țări cu venituri mici sau medii. Se estimează că proporția
persoanelor cu demență care trăiesc în aceste țări va crește la 63% în 2030 și 68% în 2050.

CARE ESTE IMPACTUL DEMENȚEI ASUPRA COMUNITĂȚILOR?
Impactul demenței poate fi înțeles la trei niveluri interdependente: indivizii cu demență, familia și prietenii lor și
societatea mai largă.

Demența afectează capacitatea de a efectua activități de zi cu zi și este una dintre cauzele majore ale dizabilității
și dependenței în rândul persoanelor în vârstă. Cel mai mare impact al său este asupra calității vieții atât pentru
persoanele care trăiesc cu demență, cât și pentru familia și îngrijitorii lor. Demența este de obicei asociată cu
nevoi de îngrijire deosebit de intense, cum ar fi culcarea și scularea din pat, îmbrăcarea, toaleta, îmbăierea,
gestionarea incontinenței și hrănirea. Nevoia de sprijin din partea unui îngrijitor începe adesea la debutul
călătoriei cu demența, se intensifică pe măsură ce boala progresează și continuă până la moarte. Presiunile fizice,
emoționale și financiare pot provoca un mare stres familiilor și îngrijitorilor, care trebuie susținute de sistemele
de sănătate, sociale, financiare și juridice.
Există un impact important al stigmatului atât pentru persoanele cu demență, cât și pentru îngrijitorii lor.
Ei raportează pierderea prietenilor și viață sociala după diagnosticare, deoarece oamenii îi evită sau nu caută să
interacționeze cu ei. În consecință, persoanele cu demență pot alege sau pot fi forțate să se retragă din situații și
activități sociale și acest lucru are ca rezultat izolarea socială, pierderea identității de sine și stare de bine
scăzută.
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DEMENȚA ȘI DREPTURILE OMULUI
De o relevanță deosebită
pentru situațiile trăite de persoanele cu demență sunt:
conștientizarea demenței și combaterea stigmatizării, egalitate și nediscriminare,
încurajarea independenței și includerea în comunitate, participarea la viață publică și
politică, libertatea și securitatea persoanei și lipsa situațiilor de exploatare, violență și abuz.

Costurile globale ale demenței au crescut de la 604 miliarde USD în 2010 la 818 miliarde USD în 2015. Pentru 2015,
costurile totale reprezintă 1,09% din produsul intern brut (PIB) global, iar costurile directe reprezintă 0,65% din
PIB-ul global. Costurile directe ale asistenței medicale reprezintă 20% din costurile globale ale demenței, în timp
ce costurile directe ale sectorului social și costurile informale ale asistenței reprezintă fiecare 40%. Țările mai
sărace au mai puține resurse profesionale economice și umane pentru a satisface nevoile de sănătate și îngrijire
socială ale populațiilor acestora în vârstă în creștere rapidă. Costul total ca proporție din PIB a variat de la 0,2% în
țările cu venituri mici și medii la 1,4% în țările cu venituri mari.
Îngrijirea pacienților în vârstă depinde de cultura din fiecare tară. În țările din Europa de Vest, sprijinul pe termen
lung este oferit de stat prin servicii plătite, în timp ce în țările din Europa de Est este furnizat în principal de
îngrijitori informali / familiali. Slăbirea sprijinului tradițional al familiei contribuie, de asemenea, la scăderea
sprijinului pentru persoanele cu demență.
Comunitățile trebuie să fie pregătite să ofere o gamă largă de servicii pentru persoanele cu demență și pentru
îngrijitorii lor. Aceasta include servicii de diagnostic, intervenții farmacologice și non-farmacologice pentru
pacienți, servicii de îngrijire, asistență socială, asistență pentru îngrijitori și prevenirea sindromului de burnout.
CUM SE CREEAZĂ O COMUNITATE PRIETENOASĂ CU DEMENȚA?
Apariția comunităților prietenoase cu demența reprezintă o recunoaștere a faptului că demența este atât o
problemă de sănătate, cât și socială. Este esențial să recunoaștem responsabilitățile comunității mai largi de a
include persoanele cu demență și de a le respecta drepturile la servicii și activități.
Conform Alzheimer's Disease International, o comunitate prietenoasă cu demența (DFC) poate fi definita ca "un
loc sau o cultură în care persoanele cu demența și îngrijitorii lor sunt împuterniciți, susținuți și incluși în
societate, își înțeleg drepturile și își recunosc pe deplin potențialul"ǻ
Există două obiective care stau la baza comunităților prietenoase cu demența:
- reducerea stigmatizării și creșterea înțelegerii demenței printr-un grad de conștientizare mai mare și implicare
semnificativă pentru persoanele cu demență de toate vârstele.
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- împuternicirea persoanelor cu demență prin recunoașterea drepturilor și capacităților lor, astfel încât să se
simță respectați și în măsură în care sunt capabili, împuterniciți să ia decizii cu privire la viață lor.

Alzheimer’s Disease International (ADI) sugerează că cele patru elemente esențiale necesare pentru susținerea
unei comunități prietenoase cu demența sunt oamenii, comunitățile, organizațiile și parteneriatele.

Persoane

Comunități
Parteneriate

prietenoase cu
demența

Comunitățile
Mediul
social
Mediul fizic

Organizații

Graficul 1: Cele patru elemente esențiale necesare pentru a sprijini o comunitate prietenoasă cu demența

Rezultatele cheie pe care ADI le consideră că ar trebui urmărite în cadrul comunităților prietenoase cu demența
includ:
a. Conștientizare: conștientizare și înțelegere sporită a demenței
b. Angajament social și cultural: angajament social și cultural sporit pentru persoana cu demență
c. Drepturile omului: Măsuri legale și alte măsuri în vigoare pentru a împuternici persoanele cu demență să își
protejeze drepturile
d. Dezvoltarea capacității și accesul la servicii prietenoase cu demența: capacitatea sporită a serviciilor
de sănătate și îngrijire pentru a dezvolta servicii care să răspundă nevoilor persoanelor cu demență
e. Mediul fizic: acțiuni de îmbunătățire a mediului fizic, fie în casă, îngrijire rezidențială, spitale sau locuri publice
O inițiativă prietenoasă cu demența se poate referi la un proiect local / național de îngrijire socială pentru
persoanele cu demență, o campanie de conștientizare a demenței, o inițiativă legislativă, o politică publică

10

națională privind demența, o coaliție națională privind demența sau un parteneriat public-privat. Alte exemple
ar putea include un program educațional pentru profesioniștii din domeniul sănătății, unde sunt familiarizați cu
terapia prin artă pentru a gestiona simptomele demenței, un program de arte creative care susține îngrijitorii, o
inițiativă la scară mică de implementare a artelor în căminele de îngrijire sau o afacere prietenoasă cu demența.
NU despre noi, fără noi
A fi prietenos cu demența înseamnă mai puțin să fii „prietenos” și mai mult despre comunități accesibile,
împuternicire și drepturile omului. Persoanele cu demență au nevoie de sprijin și angajament din partea
persoanelor fară demență, în același mod ca și persoanele care trăiesc cu alte dizabilități. Participarea în cadrul
unei comunități prietenoase cu demența le permite persoanelor cu demență să rămână implicate în comunitate,
ajută la menținerea respectului de sine și scade dependența de partenerii de îngrijire.
Inițiativele prietenoase cu demența încep adesea ca rețele organice „de jos în sus” formate din persoane cu
demență și îngrijitorii lor care se implică social în comunitatea lor. Inițiativele pot rezulta, de asemenea, dintr-o
„abordare de sus în jos” a guvernelor și a organizațiilor naționale, cum ar fi organizațiile sociale și de asistență
medicală. Înființarea comunităților prietenoase cu demența ca inițiativă de acțiune socială necesită sprijin
intersectorial și acțiune colectivă. Nu este responsabilitatea unei organizații să efectueze schimbarea acestei
scale, prin urmare este esențial lucrul în colaborare și parteneriat.

NICI O SOLUȚIE "UNICĂ PENTRU TOȚI"
Deși principiile generale ar trebui să fie aceleași, nu există o soluție „unică pentru toți”
care să funcționeze pentru fiecare program comunitar prietenos cu demența. Termenul
„Prietenos cu Demența” poate fi modelat de factorii politici, sociali, culturali, istorici,
economici și alți factori și ar trebui să răspundă nevoilor membrilor comunității.
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II.
SCOPUL RECOMANDĂRII
DE POLITICĂ
• Obiective
• Concepte cheie ale recomadării de politici
• Metodologia utilizată pentru elaborarea recomandărilor politice

OBIECTIVE
Documentul actual de recomandare de politică are ca obiectiv principal sprijinirea inițiativelor pentru crearea
comunităților prietenoase cu demența în întreaga Uniune Europeană, consolidarea eforturilor pentru incluziunea
socială a persoanelor cu demență și permiterea acestora să ducă o viață împlinită cât mai mult posibil. Deoarece
demența nu poate fi vindecată în prezent, s-a dovedit crucial, a permite persoanelor diagnosticate cu diferite
forme de demență să trăiască în comunități în care nu sunt percepute ca o „problemă”, ci ca o resursă și o
oportunitate pentru schimbarea mentalităților și atitudinilor sociale. Pe de altă parte, cercetările au demonstrat
că arta poate fi foarte benefică pentru persoanele cu demență, în ceea ce privește stimularea cognitivă, reducerea
severității simptomelor și de asemenea, îmbunătățirea calității vieții persoanelor diagnosticate (Creative Health:
the arts for health and wellbeing, 2017). În acest sens, alte obiective ale acestei lucrări sunt aprofundarea
cunoștințelor și cartografierea exemplelor de bune practici ale comunităților prietenoase cu demența din întreaga
lume, cu accent special pe creșterea gradului de conștientizare și integrarea instrumentelor precum artele
creative în îngrijirea persoanelor cu demență și de asemenea, să ofere câteva recomandări concrete cu privire la
acțiunile care ar putea fi întreprinse de diferite părți interesate, cum ar fi autoritățile publice, ONG-urile și
societatea civilă, întreprinderile și alte instituții pentru a lucra în mod autentic la un obiectiv comun: crearea bazei
comunităților în care persoanele cu demența pot trăi autonom cât mai mult posibil, valorificându-și la maximum
potențialul și contribuind la societate.
CONCEPTE CHEIE ALE RECOMANDĂRII DE POLITICI
Multe studii și dezbateri din ultimii ani s-au concentrat pe conceptul de orașe favorabile vârstei și derivate din
acesta, pentru crearea de comunități prietenoase cu demența.
OMS a explorat și a stabilit câteva principii pentru transformarea orașelor și comunităților în medii prietenoase
vârstei, permițând persoanelor în vârstă să își mențină independența și o calitate ridicată a vieții cât mai mult
posibil. OMS s-a concentrat pe subiecte precum: transport, locuințe, participare socială, spații și clădiri în aer
liber, incluziune socială, asistență comunitară și servicii de sănătate, participare civică și ocuparea forței de
muncă, comunicare și informare (WHO, Global Age-friendly cities – a Guide, 2007).
Alzheimer’s Disease International (ADI) a emis o serie de rezultate cheie care ar trebui să vizeze construirea
comunităților favorabile dementei și acestea sunt:
• Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a demenței;
• Angajament social și cultural sporit pentru persoana cu demență;
• Măsuri legale și alte măsuri în vigoare pentru a împuternici persoanele cu demență să își protejeze drepturile;
• Capacitate sporită a serviciilor de sănătate și îngrijire pentru a dezvolta servicii care să răspundă nevoilor
persoanelor cu demență;
• Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului fizic, indiferent dacă este domiciliu, îngrijire rezidențială, spitale sau locuri
publice.
(Alzheimer’s Disease International, Dementia Friendly Communities – Key Principles.
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Urmând aceste linii directoare și cu scopul de a evidenția potențialul artelor creative în dezvoltarea
comunităților prietenoase cu demența, această lucrare se concentrează pe mai multe teme ca aspecte esențiale
ale comunităților prietenoase cu demența, cum ar fi:
• Conștientizarea publicului și accesul la informații privind demența;
• Planificarea proceselor de creare a comunităților prietenoase cu dementa, inclusiv în ceea ce privește
creșterea gradului de conștientizare și integrarea instrumentelor precum artele creative în îngrijirea
persoanelor cu demență;
• Mediul fizic;
• Accesul și luarea în considerare a demenței în rândul întreprinderilor locale și al serviciilor publice
;
• Servicii de inovare bazate pe comunitate prin acțiune locală, integrând instrumente precum artele
creative în îngrijirea persoanelor cu demență;
• Accesul la transport pentru persoanele cu demență, pentru a participa pe deplin la activitățile comunitare
și a beneficia de servicii de îngrijire.
METODOLOGIA UTILIZATĂ PENTRU ELABORAREA RECOMANDĂRILOR POLITICE
Parteneriatul a folosit un model comun pentru a colecta exemple de bune practici ale comunităților prietenoase
cu demența din diferite țări, bazat pe cele șase teme menționate mai sus, precum și un model pentru organizarea
a șase mese rotunde consultative în România, pe aceleași șase teme, adunând pentru dezbateri reprezentanți ai
diferitelor părți interesate, cum ar fi autoritățile publice, ONG-urile din domeniul social și medical, căminele de
îngrijire. Cele două metodologii utilizate pot fi găsite în Anexa 1 și Anexa 2.
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III.
BUNE PRACTICI
EXEMPLE DE CELE MAI BUNE PRACTICI ALE ȚĂRILOR PARTICIPANTE, PENTRU COMUNITĂȚILE
PRIETENOASE CU DEMENȚA DIN ȚĂRILE LOR SAU DIN UE CU ACCENT PE CREȘTEREA
GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI INTEGRAREA INSTRUMENTELOR PRECUM ARTELE
CREATIVE ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU AD
• Tema 1

• Tema 3

• Tema 5

• Tema 2

• Tema 4

• Tema 6

Parteneriatul Story2Remember a identificat mai multe inițiative de bune practici din diferite țări ale UE și altele
din țări terțe, care sunt toate legate de temele deja introduse și în special legate de rolul artelor creative în aceste
comunități. Aceste exemple îi informează pe factorii de decizie politică cu privire la măsurile care trebuie luate
pentru a crea și a sprijini medii prietenoase cu demența și de asemenea, oferă informații cu privire la rolul
diferitelor părți interesate în construirea acestui tip de comunități.
Exemplele au fost clasificate în aceleași 6 teme principale și sunt următoarele:
TEMA 1 - CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI ȘI ACESUL LA INFORMAȚII PRVIND DEMENȚA
1. DEMENTIA FRIENDS (click aici).
ȚARA: Marea Britanie
Descrierea inițiativei:
Dementia Friends este un program utilizat pentru creșterea gradului de conștientizare a demenței, dezvoltat de
Societatea Alzheimer Anglia, care a fost livrat în Marea Britanie către diverse populații.
Acesta își propune să abordeze stigmatul și discriminarea pe care le pot întâmpina persoanele cu demență la nivel
global, sporind înțelegerea publicului larg asupra demenței. Oricine poate deveni „prieten cu demența”, fie
participând la o sesiune de conștientizare la locul de muncă sau în comunitatea locală sau înregistrându-se online,
urmărind un scurt videoclip în care o femeie care trăiește cu demență vorbește despre viață și experiențele sale
sau primind o broșură informațională prin poștă. O interacțiune față în față include o sesiune de conștientizare de
45 până la 60 de minute condusă de voluntari instruiți. Fiecare sesiune acoperă cinci mesaje cheie despre
demență: Demența nu este o parte naturală a îmbătrânirii; Demența este cauzată de boli ale creierului; Nu este
vorba doar de pierderea memoriei; Este posibil să trăiești bine chiar și având demență; O persoană [cu demență]
este mai mult decât demență, urmată de persoane care se angajează să efectueze o acțiune prietenoasă cu
demența. Inițiativa Dementia Friends a fost lansată cu succes, fiind „cea mai mare inițiativă din Marea Britanie de a
schimba percepția oamenilor despre demență”.
Programul încurajează populația generală, organizațiile mari și întreprinderile mici să devină prieteni ai demenței
(de exemplu, servicii de ambulanță, servicii de transport public, centre comerciale etc.).
Beneficiile inițiativei:
În prezent, există dovezi limitate despre beneficiile inițiativei Dementia Friends. Cu toate acestea, programul
urmează să fie evaluat în viitorul apropiat. Au fost efectuate două studii cu studenți asistenți medicali și dovezile
sugerează că Dementia Friends a îmbunătățit cunoștințele auto-raportate despre demență și încrederea în
implicarea în interacțiunea cu persoanele cu demență a studenților asistenți medicali (Baillie, Beecraft și Woods,
2015; Mitchell și colab., 2017). Un alt studiu privind succesul programului Dementia Friends a constatat că
adolescenții au avut în general opinii pozitive despre inițiativa Dementia Friends, în special despre natura
interactivă a sesiunii. Deși au simțit că participarea în cadrul programului Dementia Friends le-a îmbunătățit
atitudinea și cunoștințele, au rămas deseori cu dorința de a afla mai multe (Farina, 2020). Societatea Alzheimer a
raportat că în 2019 au existat 3 milioane de Prieteni ai Demenței în Marea Britanie.
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2.DIGITAL GRANDCHILD
ȚARA: TURCIA.
Descrierea inițiativei:
Ministerul Educației din Turcia a început o inițiativă pentru elevii de liceu pentru a sprijini memoria, comunicarea
și abilitățile motrice ale persoanelor în vârstă, pentru a le menține în viața socială. Denumirea inițiativei este „ Go
easy with AGE”. Un liceu a decis să pună în aplicare proiectul cu filiala Izmir a Asociației Alzheimer Turcia și în
cadrul acestui studiu, elevii voluntari de la școală s-au întâlnit în mod regulat cu persoanele cu Alzheimer. La
întâlniri, tinerii și vârstnicii au stat de vorbă, au pictat împreună și au desfășurat activități pentru îmbunătățirea
memoriei vizuale.
Când a început starea de urgență și persoanele în vârstă de peste 65 de ani și persoanele în vârstă din grupul cu
risc de epidemie Covid-19, au fost restricționate, Asociația a trebuit să înceteze activitățile. Rudele persoanelor cu
demență au raportat că cei dragi s-au plictisit foarte mult acasă și disconfortul lor a progresat. În acel moment,
proiectul a evoluat și a apărut cu titlul „Nepot digital”. În Izmir, persoanele cu Alzheimer care nu și-au putut părăsi
casele în timpul perioadei epidemice au fost contactate electronic de către liceeni și au dezvoltat o
legătură afectivă. Liceenii voluntari au sunat (voce și / sau video) persoanelor în vârstă pe care obișnuiau să le
viziteze în fiecare săptămână și astfel, și au transferat conversațiile în mediul virtual. Persoanele cu demență au
fost foarte fericite să interacționeze cu tinerii pe care i-au văzut pe ecranul telefonului mobil și care au luat locul
nepoților lor.
Beneficiile inițiativei:
Aceste întâlniri, care au avut loc de 1-2 ori pe săptămână, au făcut persoanele cu demență foarte fericite și au
constituit un tip de „terapie” pentru vârstnici. Proiectul a fost, de asemenea, benefic pentru tineri, deoarece a
contribuit la dezvoltarea conștientizării responsabilității sociale și a reprezentat o referință pozitivă pentru
universitate și nu numai. Tinerii au fost neliniștiți la început. Cu toate acestea, după ce au asistat la fericirea
persoanelor cu demență, au fost și fericiți și motivați. În cadrul interviurilor, aceștia au informat și persoanele în
vârstă despre rețelele de socializare, au filmat videoclipuri care explică modul de utilizare a tehnologiei și le-au
împărtășit persoanelor în vârstă. Acest serviciu a fost extins în toate regiunile Turciei și chiar către turcii care
locuiesc în străinătate datorită efectului pozitiv pe care l-a creat și din acest motiv, s-a decis contactarea
instituțiilor și organizațiilor pentru a căuta oportunități de colaborare ulterioare.
Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența, evidențiate în aceasta inițiativă Voluntarii și
persoanele cu demență au pictat împreună pentru a îmbunătăți memoria vizuală. Au ascultat și muzică.
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Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
Este un model scalabil simplu, care poate fi transferat la nivel global, cu multiple beneficii pentru toate părțile
interesate. Implică voluntarii și insuflă valori de responsabilitate socială durabilă, oferind în același timp sprijin
membrilor familiei. Ar merita să se ia în considerare punerea în aplicare a practicii ca parte a unei politici
naționale cuprinzătoare de servicii sociale care vizează consolidarea dialogului generației și îmbunătățirea
gradului de conștientizare a demenței.
TEMA 2 - PLANIFICAREA PROCESELOR DE CREARE A COMUNITĂȚILOR PRIETENOASE CU DEMENȚA, INCLUSIV
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI INTEGRAREA INSTRUMENTELOR
PRECUM ARTELE CREATIVE ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ
1. CHESTER BEATTY “AZURE PROJECT”.
COUNTRY: IRLANDA.
Descrierea inițiativei:
Biblioteca Chester Beatty este situată în Dublin și oferă oamenilor posibilitatea de a viziona expoziții de talie
mondială. În prezent, acestea fac parte din proiectul „Azure” care își propune să ofere acces „prietenos cu
demența” către colecțiile de artă. Turul realizat o dată pe lună este destinat persoanelor care au diferite forme de
demență sau boală Alzheimer. Face parte din Proiectul Azure, o inițiativă internațională în cadrul organizațiilor
culturale care a început la Muzeul de Artă Modernă din New York. Intenția este de a face galeriile și muzeele mai
incluzive pentru o comunitate mai largă de vizitatori. Programul Azure a fost la început inițiat prin colaborarea
dintre Age & Opportunity, Societatea Alzheimer din Irlanda, Butler Gallery, Kilkenny și IMMA (Irish Museum of
Modern Art).
Activitatea încorporează elemente de povestire și artă creativă. În timpul turului, grupuri de persoane cu
demență și partenerii lor de îngrijire se adună în jurul unui obiect și conduși de facilitator, reflectează asupra
valorilor artistice ale acelui obiect (culori, temă și conotații culturale). Conversațiile le permit participanților să
exploreze alte elemente din viața lor, cum ar fi modul în care culorile le-ar putea aminti de călătoriile lor de
vacanță, sau amintirile și evenimentele din copilărie. Activitățile se concentrează pe plasarea persoanelor cu
demență „în momentul de față”, iar povestirea reprezintă o mare parte a acestui lucru. Pe parcursul unei ore,
ghidul facilitează conversația și permite tuturor să reflecteze și să se exprime în mod deschis, creând un mediu
sigur pentru împărtășire și un sentiment de apartenență și conexiune emoțională.
Beneficiile inițiativei:
Feedback-ul colectat sugerează că activitățile și procesul de povestire facilitează sentimentul de (re) conectare al
oamenilor cu viața și cu ceilalți oameni din jurul lor.
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Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
În timp ce toți cei intervievați au susținut utilizarea unor abordări creative pentru a promova vocile și drepturile
omului persoanelor cu demență, precum și sentimentul lor de incluziune socială, au discutat și provocările pentru
promovarea acestei activități în Irlanda. Acestea s-au concentrat în principal pe lipsa de finanțare și resurse
disponibile. Ca atare, au considerat că este necesar ca societatea să conștientizeze beneficiile acestor abordări în
domeniul îngrijirii demenței și să încurajeze astfel factorii de decizie și practicienii să învestească mai mult timp și
resurse. Acest lucru ar asigura ca aceștia ar putea continua să își dezvolte activitatea și să ofere beneficii pe
termen lung persoanelor cu demență, partenerilor lor de îngrijire și societății în general.

2. E.GRESS CU COLABORAREA SOCIETĂȚII ALZHEIMER DIN IRLANDA.
ȚARA: IRLANDA.
Descrierea inițiativei:
E.gress explorează modul în care persoanele diagnosticate cu demență găsesc noi modalități de adaptare la o
lume în schimbare. Produs de artiști în urma unei intense colaborări cu Societatea Alzheimer din Irlanda, filmul a
avut un turneu în Irlanda și a fost susținut de un premiu Arts Council Touring Award.
E.gress reprezintă o operă de filmare audio-vizuală rezultată dintr-un proiect de colaborare regional și
perspective multiple între artistul Marie Brett, muzicianul Kevin O'Shanahan și Societatea Alzheimer din Irlanda.
Munca a avut loc în case de familie și în trei instituții de îngrijire din întreaga regiune Cork în cursul anului 2013.
Producția a fost susținută de un grup consultativ și o critică de la egal la egal. Scopul inițiativei a fost de a
deschide un nou drum și de a dezvolta o formă alternativă de practici participative de artă și sănătate în contexte
de îngrijire a demenței.
Un obiectiv artistic cheie a fost explorarea creativă, prin realizarea unei opere de artă, despre modul în care teoria
ambiguă a pierderii și conceptul de „absență / prezență” se leagă de starea și experiență bolii Alzheimer. Proiectul
a fost regional și cu mai multe locații, cu sediul în orașul și județul Cork și a implicat lucrul creativ în cadrul unei
comunități de interes pentru îngrijirea demenței. Activitatea participativă a fost 1: 1 sau în grupuri mici și a avut
loc în casele familiei, în instituțiile de îngrijire a societății Alzheimer din Irlanda și într-o casă de îngrijire medicală
rezidențială specializată.
E.gress a fost expus la Galeria de artă Crawford și la West Cork Arts Center în 2013. A fost publicat un catalog
însoțitor care include imagini fotografice și patru eseuri contextuale. Au fost produse două videoclipuri care
documentează fiecare eveniment contextual care însoțește expoziția / proiecția operei de artă.
Beneficiile inițiativei:
Principalele constatări au indicat că:
• E.gress a deschis noi drumuri, în ceea ce privește ambiția, riscul și viziunea proiectului;
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• Pentru artiști, colaborarea și-a consolidat practicile și abordarea respectivă a muncii participative, cu
încredere și ambiție de a împinge lucrarea și ideile lor, și de a-și provoca motivele și prioritățile pentru a
•

proteja opera de artă în mijlocul numeroaselor preocupări etice inerente procesului participativ.
Dilemele etice în legătură cu modul de prezentare posibilă a unei persoane într-o lucrare, atunci când
persoana nu are capacitatea deplină de a consimți la participare, a apărut ca o provocare cheie pe tot
parcursul proiectului. O constatare importantă a evaluării a sugerat că nu exista răspunsuri definitive simple
la o întrebare etică atât de complexă. O caracteristică a E.gress este asumarea riscurilor cu bună-credință,
unde demnitatea celor implicați a fost respectată, onorând în același timp responsabilitatea de a se asigura
că opera de artă a vorbit dintr-un loc de onestitate.

Comentarii ale membrilor familiei:
„Mulțumesc, ca îngrijitor, este atât de util și este bine să-l vedeți din interior spre exterior. Munca ta este atât de
profesională și atât de emoționantă. Omenirea răsuflă de pe ecran”.
„Excelent, dar poate o perspectivă a artiștilor prea dominantă pentru a le arată pe larg celor care caută mai multe
informații despre Alzheimer.” (Mary)
Acest ultim comentariu asupra perspectivelor și întrebărilor de putere în cadrul relației de colaborare a avut un
impact și asupra practicii artiștilor în timpul și ulterior proiectului.
Comentariile personalului medical:
„Opera de artă deschide întrebări - cum ar fi tăcerea și cum o folosim, cum ne raportăm la tăcere. Trebuia să existe o
tăcere reflexivă în cadrul lucrării, o tăcere însoțitoare și acest lucru a fost realizat.” - Jon Hinchliffe, Societatea
Alzheimer din Irlanda, Manager Centrul de îngrijire de zi Bessboro
„Din perspectiva mea, E.gress a deschis porțile pentru indivizi indiferent de starea lor de sănătate și le-a permis
clienților să se conecteze cu artiștii, ceea ce a fost benefic în ceea ce privește conexiunea socială. Colaborarea
semnificativă cu artiștii a facilitat trecerea dincolo de preocuparea cu simptomele demenței, ajungând la realitatea
subiectivă a persoanei care rămâne în spatele bolii.”- Jo Calnan, Alzheimer’s Society of Ireland, Outreach Day Care
Manager
3.PETRECERI DIGITALE CU CEAI
ȚARA: TURCIA.
Descrierea inițiativei:
Zilele de Miercuri fuseseră zilele de „ACȚIUNE” de la înființarea primului centru de zi din Turcia în 2011. În prima
miercuri a fiecărei luni, un expert medical a prezentat informații despre boala și problemele legate de îngrijire; în
timp ce în a treia miercuri, un psiholog expert a oferit o sesiune de terapie de grup pentru îngrijitori. A doua și a
patra miercuri au fost „Zilele distracției”, iar persoanele cu demență și îngrijitorii lor se reunesc pentru o petrecere
cu muzică live și le-a plăcut să cânte și să danseze împreună, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Centrului.
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Aceste activități au fost denumite „Tea Party”, deoarece după fiecare întâlnire li s-au servit ceai, tort, prăjituri etc.
De la începutul pandemiei, „Digital Tea Parties” au fost începute și efectuate în fiecare joi după-amiaza, întâlniri la
care „oricine” poate participa necondiționat.
Joia, o întâlnire este organizată online, anunțată pe toate canalele digitale și pentru fiecare întâlnire este invitat
un „speaker / interpret” în funcție de tema săptămânii. Exemple de participanți invitați sunt o asistentă
medicală, un asistent social, un muzicoterapeut (toți participanții cântând și dansând), un psiholog (o terapie de
grup pentru îngrijirea personală a îngrijitorilor), un neurolog, un antrenor fizic (cu exerciții fizice live). În aceasta
săptămână psihodrama va fi practicată cu persoanele cu demență și cu îngrijitorii lor, „Art Therapy at Home”
este planificată pentru joia următoare. Pentru a amplifica participarea, informațiile despre cum să participați la
întâlnirile online sunt găzduite de postere colorate pregătite și publicate frecvent pe social media.

Beneficiile inițiativei:
Feedback-ul și experiența indică faptul că acest tip de activități trebuie continuate indiferent de circumstanțele
extraordinare actuale. În primul rând, distanțele sunt depășite, deoarece nu trebuie să vă aflați în aceeași clădire,
oraș sau țară pentru a vă alătura. În plus, limitările de timp sunt depășite, deoarece linkurile către înregistrările
video ale întâlnirilor sunt diseminate instantaneu. Nu în ultimul rând, întâlnirile devin proprietate publică și
oricine poate participa anonim. Această inițiativă folosește cântatul, dansul și psihodrama în beneficiul
persoanelor cu demență.

4. SESIUNE DE ARHITECTURĂ PRIETENOASĂ CU DEMENȚA – CONFERINȚA ROMÂNĂ ALZHEIMER 2019
ȚARA: ROMÂNIA.
Descrierea inițiativei:
Secțiunea Arhitectura prietenoasă cu demența a fost un eveniment organizat de Societatea Română Alzheimer în
cadrul Conferinței Române Alzheimer 2019 (București, 20-23/02/2019).
Sesiunea a fost o invitație la dialog despre teorie și practică, principii și instrumente, strategie și acțiune într-o
societate care se confruntă cu îmbătrânirea demografică și o creștere paralelă a numărului persoanelor în vârstă
cu demența. Specialiști din diverse domenii, cadre universitare, mass-media, factorii de decizie, reprezentanții
instituțiilor publice, factorii de decizie politică, asociațiile profesionale și ONG-urile au fost invitați să participe la
acest dialog. Arhitectura Prietenoasă cu Demența subliniază importanța spațiului în gestionarea pacientului
vârstnic cu tulburări neurocognitive, adoptând o abordare sinergică, interdisciplinară.
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Beneficiile inițiativei:
Rolul arhitecturii ca principal transformator al mediului construit este recunoscut ca unul dintre factorii cheie
care contribuie la construirea unui mediu adaptat tuturor vârstelor. Mediul construit este un instrument
terapeutic discret și neinvaziv pentru persoanele cu tulburări neurocognitive. Experiențele senzoriale joacă un
rol central pentru aceste persoane. Pe măsură ce abilitățile cognitive ale unei persoane încep să scadă și
memoria evenimentelor recente dispare, ceea ce rămâne sunt senzațiile directe. Pe măsură ce declinul
cognitiv progresează, aceste senzații devin din ce în ce mai importante.
Arhitectura prin utilizarea formei, materialelor, luminii, culorii și acusticii comunică experiențe senzoriale
elementare și atrage în egală măsură atât persoanele cu abilitați cognitive normale, sau reduse. Abordarea
estetică reprezintă un aspect important al arhitecturii prietenoase cu demența.
Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
• Fiți conștienți de importanța mediului construit în creșterea calității vieții persoanelor cu demența!
• Starea de bine nu solicită memorie, dar necesită un design bun!
•

Folosiți arhitectura ca instrument terapeutic în demență! Utilizați instrumente arhitecturale - lumină, formă,
culoare, model, textură și sunet ca instrumente de arhitectură prietenoase cu demența!

5. METODA VEDER (CLICK AICI)
ȚARA: OLANDA
Descrierea inițiativei:
Metoda Veder poate fi adusă în instituții în două moduri diferite: ca activitate (teatru în sufrageriile instituțiilor de
îngrijire, precum și în teatru tradițional) sau ca metodă de contact în îngrijirea de zi cu zi.
Teatrul Veder produce și interpretează teatru în camerele de zi ale instituțiilor de îngrijire, precum și în decorurile
de teatru tradiționale. Aceste spectacole sunt concepute pentru persoanele care trăiesc cu demența. Scopul
acestor spectacole interactive este de a stabili un contact reciproc și de a invita oamenii să se implice prin teatru,
muzică și poezie. Teatrul Veder a dezvoltat un program de formare profesională și coaching în acest scop, care se
adresează îngrijitorilor și într-o etapă ulterioară pentru utilizarea unor elemente ale metodei în îngrijirea de
zi cu zi.
Metoda Veder ca activitate. Acesta este un proces de implementare în care profesioniștii din domeniul sănătății
învață să aplice metoda Veder și să-și îndeplinească propriile performanțe în propria cameră de zi. Aceștia urmează
un program de vizionare a spectacolelor din sufragerie ale actorilor Veder, participând la formare și primind
antrenamente la locul de muncă atunci când încep să muncească singuri. Odată ce au finalizat cu succes cursul,
primesc un certificat Veder și sunt capabili să efectueze spectacole de sufragerie folosind metoda Veder în
organizația lor.
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În 2006, fundația a oferit primele sale spectacole de sufragerie - acestea sunt spectacole interactive în care
persoanele cu probleme de memorie sunt atrase în contact. În timpul acestor spectacole, a devenit clar că nu
numai teatrul și muzica sunt foarte eficiente în a începe comunicarea, ci și poezia. De aceea, Fundația Teatrul
Veder a organizat proiectul de poezie Festivalul Cuvântului Pierdut în 2007. Fundația Veder a găsit trei organizații
de îngrijire concurente din Amsterdam (Amsta, Cordaan și OsiraGroep) pregătite să organizeze împreună
spectacole pentru cele 150 de locații de îngrijire în total. Festivalul Cuvântului Pierdut a fost un mare succes,
pentru rezidenți, îngrijitori și pentru organizațiile umbrelă care au cooperat.
Metoda Veder ar putea fi profesionalizată și ar putea fi dezvoltat un program extins de formare prin care metoda
ar putea fi transferată instituțiilor de îngrijire și îngrijitorilor.
Din 2006, Metoda Veder a fost introdusă ca activitate în peste 500 de locații ale instituțiilor de îngrijire prin
spectacole și formare.
Veder este acum format dintr-o echipă de actori profesioniști, formatori și antrenori, aproape toți având o
experiență în domeniul asistenței medicale.
Beneficiile inițiativei:
a. Experiențele profesionale ale îngrijitorilor cu aplicarea metodei Veder: influența executării metodei asupra
satisfacției lor la locul de muncă, experienței de muncă și stimei de sine (metoda utilizată: focus grupuri)
În toate grupurile de discuții s-a subliniat că metoda oferă instrumente bune pentru stabilirea contactului cu
clienții în îngrijirea de 24 de ore. Profesioniștii afirmă că satisfacția lor la locul de muncă este influențată
pozitiv de implementarea Metodei Veder, datorită, printre altele, reacțiilor pozitive ale clienților, contactului
cu colegii și umorului și ușurinței în comunicarea cu clienții. Metoda Veder pare, de asemenea, să influențeze
pozitiv experiența de lucru. Profesioniștii spun că, comunică mai conștient și mai orientat către emoții. Mai
mult, metoda Veder le oferă o ancoră în comunicarea cu clienții și prin urmare, oferă flexibilitate pentru un
mod mai variat și creativ de comunicare cu clienții. Mai mult, profesioniștii care aplică metoda Veder declară
că stima de sine este sporită prin utilizarea metodei Veder, printre altele, deoarece se simt validați în slujba
lor și în modul în care iau contact cu clienții.
b. Efecte ale unei activități de teatru în sufragerie în conformitate cu metoda Veder asupra comportamentului,
dispoziției și calității vieții persoanelor cu demență
(pe baza unui studiu care a avut loc în 22 de secții psihogeriatrice de la 13 instituții olandeze pentru vârstnici).
Acest studiu arată că teatrul din sufragerie, conform Metodei Veder, are un efect pozitiv asupra
comportamentului și stării de spirit a persoanelor cu demență, dacă joacă actori profesioniști. Persoanele cu
demență care au participat la activități de teatru din sufragerie oferite de actori profesioniști au râs mai mult
și au fost mai puțin confuzi în comparație cu subiecții grupului de control.
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De asemenea, persoanele cu demență au prezentat scoruri mai mari în ceea ce privește afectele pozitive,
sentimentul de acasă, starea de spirit (fericire, plăcere), cooperarea și relația (de îngrijire) decât subiecții. Un
rezultat izbitor este, în plus, că și-au recăpătat mai multe amintiri și au prezentat un comportament mai puțin
izolat social de la două până la patru ore după teatrul din sufragerie.
Aceste rezultate arată că o activitate de teatru în sufragerie în conformitate cu metoda Veder aduce o plusvaloare în comparație cu o activitate de grup de reminiscență regulată și că o experiență mai mare în
utilizarea metodei pare o condiție pentru a avea rezultate.
Metoda Veder integrează metodele de îngrijire psihosocială existente pentru persoanele cu demență, cum ar fi
reminiscență, validarea, programarea neurolingvistică (PNL) și metodele de îngrijire (integrate) orientate către
emoție și combină aceste metode cu stimuli teatrali, cum ar fi personificarea personajelor cu o poveste de fundal
(inclusiv costume), folosind recuzită, recitând și cântând. Important în metoda Veder este reciprocitatea
comunicării între persoanele cu demență și îngrijitorii profesioniști.

6. METODA DE CONTACT VEDER (click aici)
ȚARA: OLANDA
Descrierea inițiativei:
Metoda de contact Veder (VCM) este dezvoltată ca răspuns la cercetarea metodei originale Veder, care a fost
dezvoltată ca un „spectacol de teatru în sufragerie”, o piesă de teatru interactivă pentru persoanele cu demență
care locuiesc în cămine de bătrâni, interpretate de actori profesioniști sau îngrijitori instruiți.
Atât VCM, cât și metoda originală Veder, ca „spectacol de teatru în sufragerie”, oferă instrumente pentru
îmbunătățirea comunicării pentru a atinge reciprocitatea în contact și pentru a promova sentimentele de
bunăstare, identitate și stimă de sine pentru persoanele cu demență (Van Dijk și colab., 2012).
Metoda de contact Veder a fost dezvoltată ca răspuns la limitele metodei Veder - „spectacolul de teatru din
sufragerie” (de exemplu, s-a dovedit dificil pentru îngrijitorii formați să interpreteze piesa de teatru cu aceeași
calitate și intensitate ca actorii profesioniști, s-a dovedit a fi dificil pentru îngrijitori să joace o piesa teatrală,
presiune ridicată a muncii, sprijin limitat din partea conducerii, lipsa finanțării). În plus, îngrijitorii și managerii au
indicat că elemente ale metodei Veder ca „spectacol de teatru în sufragerie” par a fi foarte potrivite pentru
aplicare în îngrijirea zilnică 24 de ore (Van Haeften-Van Dijk și colab., 2015). Ulterior, Fundația Teatrului Veder a
dezvoltat VCM cu o metodologie suplimentară și un program de formare pentru îngrijitorii din instituțiile de
îngrijire pe termen lung despre modul de utilizare a VCM în îngrijirea zilnică a demenței (Boersma și colab., 2017).
Atât Metoda Veder, cât și „spectacolul de teatru din sufragerie” și VCM pentru îngrijirea zilnică au fost dezvoltate
de directorul Fundației Teatrului Veder (fiind un actor, precum și un asistent cu experiență în acordarea de
îngrijire persoanelor cu demență, a recunoscut modul în care teatrul ar putea fi integrat în îngrijirea persoanei cu
demență).
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VCM urmărește să îmbunătățească contactul dintre îngrijitor și persoana cu demență în timpul disponibil din
timpul evenimentelor zilnice de îngrijire, cum ar fi spălarea, mâncarea, ceaiul / cafeaua, activitățile din sufragerie
sau mersul la culcare.
În comparație cu metoda Veder, VCM are mai multe avantaje pentru îngrijitori: aceștia pot folosi metoda în mod
continuu în momentele lor zilnice de contact, fară a înființa un spectacol de teatru mai dificil și care consuma mai
mult timp, îngrijitorii nu trebuie să aibă „un talent pentru actorie”, ușor de transferat către noii angajați în timpul
activităților de îngrijire zilnică. Pe de altă parte, deși îngrijitorii nu au nevoie de abilitățile actorilor profesioniști
pentru a înființa un spectacol de teatru, au nevoie de pregătire și motivație esențială pentru a învăța cum să
folosească comunicarea teatrală, poetică și muzicală.

Beneficiile inițiativei:
Metoda de contact Veder combină elemente din intervențiile psihosociale existente, de ex. reminiscență, validare
și programare neuro-lingvistică cu comunicare teatrală, poetică și muzicală și aplică acest lucru în îngrijirea
zilnică.
Îngrijitorii pot face mult pentru a îmbunătăți comportamentul, starea de spirit și în cele din urmă, calitatea vieții la
persoanele cu demență, de exemplu prin utilizarea intervenției de îngrijire centrată pe persoană, cu atenție
specifică asupra preferințelor personale, nevoilor și stilului de viață al persoanelor cu demență.
Intervențiile de îngrijire centrate pe persoană vizează satisfacerea nevoilor (nesatisfăcute) persoanelor cu
demență care trăiesc în cămine de îngrijire medicală (de exemplu, lipsa activităților plăcute în timpul zilei,
companie, sprijin adecvat atunci când se simt afectați psihologic, păstrarea stimei de sine, acceptarea pentru
cine sunt, sentimentul de atașament, sentimentul de a fi înțeles și păstrarea contactului social cu familia și
profesioniștii îngrijitori etc.).
Metoda Veder și metoda de contact Veder sunt metode mai recente de îngrijire centrată pe persoană care și-au
dovedit rezultatele pozitive în îmbunătățirea comunicării pentru a obține reciprocitate în contact și pentru a
promova sentimente de bunăstare, identitate și stimă de sine pentru persoanele cu demență.
Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
În ciuda impactului pozitiv cu privire la VCM raportat de manageri și îngrijitori asupra calității vieții persoanelor
cu demență și a faptului că metoda este ușor de aplicat și nu necesită timp suplimentar, totuși pentru o
implementare cu succes pe termen lung, următorii factori au un impact mare: includerea VCM (altă intervenție de
îngrijire centrată pe persoană) în procesele regulate de afaceri, ancorarea ierarhică a VCM în cadrul organizației,
implicarea conducerii superioare în implementarea durabilă, fonduri pentru formarea profesioniștilor în aceste
metode sau efectuarea de follow-up din când în când. Cu alte cuvinte, pentru o durabilitate pe termen lung este
important să fie inclusă ca parte a îngrijirii standard.

25

TEMA 3 - MEDIUL FIZIC
1. SENSE-GARDEN: SPAȚII VIRTUALE ȘI ADAPTABILE PENTRU MEMORIE, CREÂND STIMULI PENTRU
SIMȚURILE PERSOANELOR VÂRSTNICE CU DEMENȚĂ
ȚARA: ROMÂNIA ȘI ALTE 4 ȚARI
Descrierea inițiativei:
Sense Garden este un proiect european în domeniul vieții asistate de mediu. Scopul proiectului a fost de a crea
spații multisenzoriale, virtuale și adaptabile automat la amintirile personale. SENSE-GARDEN a fost dezvoltat cu
scopul de a îmbunătăți bunăstarea și calitatea vieții utilizatorilor săi.
Sense Garden a dezvoltat o nouă tehnologie bazată pe IT și o nouă metodologie de intervenție pentru terapia
personalizată a reminiscenței și stimularea multisenzorială pentru persoanele cu demență. Proiectul a creat patru
GRĂDINI ALE SIMȚURILOR în Belgia, Norvegia, Portugalia și România, unde imaginile, videoclipurile, muzica și
parfumurile îmbunătățesc conștientizarea persoanelor cu demență, oferind stimuli diferitelor simțuri, cum ar fi
vederea, atingerea, auzul, echilibrul și mirosul. Utilizatorilor li se oferă muzică, videoclipuri și fotografii familiare
din locuri și persoane cunoscute. Intervenția se realizează într-un mediu care oferă un spațiu captivant
personalizat fiecărui vizitator, creând o conexiune cu cele mai conservate zone ale memoriei.
Sense Gardens include 7 experiențe diferite. Memory Lane - un ecran tactil de dimensiuni medii dedicat afișării
suporturilor personale precum fotografii și videoclipuri ale familiei, prietenilor sau hobby-urilor. Reality Wall
scufundă individul într-un mediu familiar prin afișare panoramică. Scent to Memories - un sistem oferă mirosuri
plăcute în cameră pentru a spori conexiunea cu natura; alternativ, se folosesc parfumuri cu semnificație personală
pentru persoana cu demență. Sounds Surround Me - un sistem de sunet în jur, care oferă o experiență de sunet
captivantă bazată pe istoria vieții persoanei cu demență; pot fi folosite sunete naturale, muzica preferată sau
melodii care au un sens personal semnificativ pentru utilizator. Move to Improve- exercițiile de antrenament al
echilibrului sunt conectate cu toate celelalte simțuri. Life Road - un film este proiectat în fața unei biciclete
staționare și va începe când utilizatorul începe să pedaleze; aceasta experiență promovează bunăstarea fizică,
precum și activitatea cognitivă. Films of My Life - o colecție de fragmente de filme clasice semnificative pentru
individ, precum și filme cu familiile sau prietenii.
Beneficiile inițiativei:
Utilizarea de fotografii, videoclipuri, muzică, parfumuri și povestiri poate oferi experiențe personalizate care
sporesc calitatea vieții și promovează bunăstarea persoanelor cu demență. Astfel de experiențe pot avea un efect
asupra consolidării identității personale și pot ajuta la recuperarea simțului sinelui. Tehnologiile digitale pot fi
utilizate în crearea de activități individualizate, semnificative pentru persoanele care trăiesc cu demența, cu
accesibilitate sporită și de asemenea, cu potențialul pieței.
Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
Experiențele senzoriale combinate cu amintiri semnificative pot crește identitatea de sine și bunăstarea
persoanelor cu demență.
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2. SATUL DEMENȚEI, HOGEWEYK
ȚARA: OLANDA
Descrierea inițiativei:
Primele idei pentru sat au apărut în 1992, iar după o serie de sesiuni de cercetare și brainstorming în 1993,
rezultatul a fost că normalitatea ar trebui să prevaleze în toate aspectele legate de îngrijirea la domiciliu. Această
viziune a fost numită „viață normalizată la scară mică pentru persoanele cu demență”.
Facilitatea Hogeweyk a fost deschisă în decembrie 2009 pe patru acri de teren.
Cafeneaua-restaurant este, de asemenea, deschisă publicului, iar teatrul este angajat de întreprinderi locale,
ambele contribuind la costurile de funcționare.
Beneficiile inițiativei:
Opinia lui Hogeweyk asupra îngrijirii se bazează pe viața de zi cu zi în societate. În societatea normală, viața
înseamnă a avea propriul spațiu pentru a trăi și a-ți administra propria gospodărie. Oamenii trăiesc împreună cu
alți oameni care împărtășesc aceleași idei și valori în viață. Acest lucru face din locul în care locuiești o casă.
Locuitorii din Hogeweyk au trăit deja o viață în care și-au modelat propria viață, unde au făcut alegeri cu privire la
propria gospodărie și standarde. Faptul că un rezident nu poate funcționa „normal” în anumite zone, nu înseamnă
că nu mai are o opinie valabilă cu privire la viața de zi cu zi și împrejurimile lui. Opinia rezidenților despre viață,
locuință, valori și standarde determină „stilul lor de viață”. Exista 7 stiluri de viață definite în Hogeweyk: urban,
artizan, indonezian, casnic, Goois, cultural și creștin. Fiecare casă Hogeweyk găzduiește șase până la opt persoane
cu același stil de viață. Acest stil de viață poate fi văzut în decorul și aspectul casei, interacțiunea în grup și cu
membrii personalului, activitatea de zi cu zi și modul în care aceste activități sunt desfășurate. Fiecare casă își
administrează propria gospodărie cu un personal permanent. Un alt aspect al vieții normale este să te poți mișca
liber în casă și în exterior. O casă normală într-un sat normal într-un mediu sigur oferă locuitorilor din Hogeweyk
această libertate în siguranță.
TEMA 4 – ACCESUL ȘI LUAREA ÎN CONSIDERARE A DEMENȚEI ÎN RÂNDUL ÎNTREPRINDERILOR LOCALE ȘI AL
SERVICIILOR PUBLICE
1. CONSTRUIREA UNEI REȚELE DE SERVICII DE CONSILIERE PENTRU DEMENȚĂ ÎN CADRUL
MUNICIPALITĂȚILOR DIN TOATĂ GRECIA (click aici)
Descrierea inițiativei:
În prezent, 200.000 de persoane trăiesc cu demență în Grecia și există 400.000 de îngrijitori familiali care îi
îngrijesc. Deși există un Plan Național de Acțiune pentru Demență și boala Alzheimer în vigoare și există clinici de
memorie și centre de îngrijire de zi pentru persoanele cu demență în marile orașe ale Greciei, în comparație cu
nevoile existente, serviciile sunt extrem de inadecvate. Suprafețe întinse ale țării nu sunt acoperite de facilitați
specializate.
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Asociația Alzheimer din Atena, care este membru al Federației Panhelenice a Bolilor Alzheimer și a
Tulburărilor Afiliate, în colaborare cu Greek National Network of Healthy Municipalities și Alzheimer Hellas, a
dezvoltat un proiect numit „Construirea unei rețele de servicii de consiliere pentru demență în cadrul
municipalităților din toată Grecia”, care are ca obiectiv să ofere îngrijire persoanelor cu demență și educație și
sprijin pentru îngrijitorii lor din comunitățile locale.
PROIECTUL ESTE IMPLEMENTAT ÎN DOUĂ ETAPE:
FAZA A: Aprilie-Noiembrie 2018: 133 de profesioniști din domeniul sănătății și asistenței sociale din cele 55 de
municipalități din toată Grecia au participat la formare online sincronă și asincronă prin intermediul platformei
de formare virtuală special dezvoltată. Formarea a constat în opt clase de 2 ore, urmate de o formare practică la
locul de muncă în centrele de zi ale asociațiilor Alzheimer din Atena și Salonic.
FAZA B: Ianuarie 2019: 55 de centre de consiliere pentru demență funcționează pe deplin în municipalitățile
participante, personalul lor deja format, oferind:
• Programe pentru persoanele cu demență: Clinica de memorie (diagnostic precoce și urmărire eficientă),
intervenții non-farmacologice integrate
• Grupuri de sprijin, intervenții psiho-educaționale și servicii de consiliere pentru îngrijitori
OBIECTIVELE PROIECTULUI SUNT:
• Să sensibilizeze și să promoveze prevenirea demenței în rândul publicului
• Să scadă stigmatul bolii și să organizeze grupuri de acțiune privind demența în comunitățile locale
• Să încurajeze independența și autonomia persoanelor cu demență prin utilizarea noilor tehnologii
Asociațiile grecești Alzheimer s-au angajat să sprijine centrele municipale de consiliere a demenței cu vizite
regulate ale profesioniștilor cu experiență din domeniul sănătății, materiale tipărite, seminarii și evenimente
pentru primii doi ani de funcționare.
În general, scopul principal al proiectului este de a pune bazele pentru crearea de comunități prietenoase cu
demența în Grecia. Inspirația unei comunități prietenoase cu demența este un spațiu care include prieteni, vecini,
magazine și afaceri, copii și tineri adulți și toate părțile interesate implicate care înțeleg și apreciază starea. Este
un loc în care persoanele cu demență vor trăi cât mai independent posibil și vor fi prețuite, înțelese și respectate.

Beneficiile inițiativei:
Un factor cheie în dezvoltarea comunităților prietenoase cu demența este creșterea gradului de conștientizare și
oferirea de formare cu privire la problemele legate de demență în cadrul organizațiilor. În acest scop, Asociația
Alzheimer din Atena derulează un program educațional special conceput pentru angajații din Serviciile Publice,
mijloacele de transport, bănci, supermarketuri, etc.
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PRINCIPALII PILONI AI PROGRAMULUI SUNT:
Încurajarea organizațiilor să stabilească abordări compatibile cu demența și să implementeze strategii
• care să ajute persoanele cu demență.
• Formarea angajaților să recunoască persoana cu demență și să se comporte în consecință;
• Construirea de medii fizice, accesibile și ușor de navigat pentru persoanele cu demență;
• Creșterea gradului de conștientizare a angajaților pentru prevenirea demenței și eliminarea stigmatizării;
• Sprijinirea angajaților / colegilor care au grijă de o persoană cu demență.

2. ART WORKSHOP
ȚARA: SLOVENIA
Descrierea inițiativei:
O dată pe lună, reprezentanții Galeriei Naționale de Artă vizitează căminele pentru vârstnici cu demență din
diferite orașe din țară. Sunt prezentate diverse lucrări ale artiștilor sloveni, numele și lucrările sunt amintite, iar
persoanele cu demență sunt încurajate să picteze cu orice materiale sunt disponibile.
Pe 26 august 2020, în orașul Shishka, a fost expus tabloul „Bând cafea” al celebrei artiste slovene Ivana Kobilica. În
timpul sesiunii, au fost discutate sentimentele pe care le evocă imaginea. Ceașca de cafea a fost examinată cu
atenție. După discuție, paharele de plastic au fost decorate de către participanți cu materiale naturale conform
modelului cupei din capodopera de artă.
Beneficiile inițiativei:
Programul Art Workshop folosește tehnici de artă pentru a ajuta persoanele cu demență să facă parte din
comunitate. Peste 50 de persoane, cazate în diferite cămine din toată Slovenia, au trecut deja prin acest program.
Programul ajută la depășirea discriminării față de persoanele cu demență și persoanele în vârstă, stabilind
contact și relații cu personalul Galeriei Naționale de Artă din Slovenia.
Folosește artele plastice și creează, de asemenea, opere și decoruri proprii.
Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
Este nevoie de finanțarea diferitelor programe pentru depășirea stigmatului și a dialogului între diferitele
generații, în domeniul demenței.

3. WORKSHOP WITH HERBS
ȚARA: SLOVENIA
Descrierea inițiativei:
Plantele sunt valoroase pentru sănătatea și bunăstarea noastră generală. În același timp, ierburile ne
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pot activa simțurile în moduri diferite - vedere, miros, gust, atingere. Ele pot activa memoria prin amintirea
cunoștințelor din trecut și pentru a învăța lucruri noi despre plante.
În timpul atelierului, participanții miros diferite ierburi și sunt ajutați să-și amintească numele lor, activând astfel
receptorii din creier. Un medic specialist în plante medicinale care lucrează cu Spomincica - Alzheimer Slovenia,
spune povești și parabole despre diferite plante medicinale. Fiecare participant își plantează propria plantă, pe
care o iau acasă. Contactul cu solul calmează. Fiecare participant poate face băuturi din ierburi diferite pentru a
le împărtăși cu celorlalți.
Beneficiile inițiativei:
Persoanele cu demență plantează și îngrijesc plante utile. De asemenea, utilizarea artei povestirii pentru a spune
povești despre ierburi stimulează persoanele cu demență și le îmbunătățește bunăstarea.
Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
Este nevoie de sprijin financiar pentru diferiți profesioniști pentru a împărtăși experiența lor cu persoanele cu
demență și familiile lor.

4. BE A FRIEND TO A PERSON WITH DEMENTIA
ȚARA: BULGARIA
Descrierea inițiativei:
Proiectul Alzheimer Bulgaria susține educarea tinerilor într-o cultură de voluntariat și sensibilitate la încălcarea
drepturilor omului. Proiectul sporește presiunea publicului, prin intermediul mass-media, pentru a îmbunătăți
munca și coordonarea între sistemele concepute pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și a persoanelor cu
demență. Interacțiunea directă a tinerilor cu persoanele cu demență în căminele de îngrijire ajută la depășirea
stigmatizării și a atitudinilor negative din comunitățile profesionale. Schimbul de informații între generații este
benefic pentru ambele părți, în special pentru persoanele cu demență.
Accentul a fost pus pe inițiativa curentă Dementia Friends, care își propune să răspândească un nou model de
tratament și comunicare cu persoanele cu demență.
Beneficiile inițiativei:
În urma sesiunilor de informare cu studenți la licență și masteranzi din discipline de psihologie și asistență socială,
precum și profesioniști din diferite medii, au fost obținute următoarele rezultate: au fost organizate mai mult de 3
sesiuni de informare generală cu studenții pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la demență; peste
141 de prieteni ai demenței nou adăugați și 20 dintre ei au finalizat, de asemenea, 6 luni de voluntariat ca prieteni
ai demenței în două cămine de îngrijire din Bulgaria.
Ombudsman-ul Republicii Bulgaria se numără printre prietenii demenței.
Această inițiativă folosește arte creative pentru persoanele cu demență, cum ar fi dansul, căutarea prin albume de
familie și povestirea despre istoria familiei.
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Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
Este esențial să aveți un plan național de prevenire, diagnostic precoce, tratament și îngrijire pe termen lung
pentru persoanele cu demență și familiile acestora. Recomandările din raportul anual al ombudsman-ului
Republicii Bulgaria, care este unul dintre prietenii Demenței, sunt: implementarea de noi servicii rezidențiale,
cazare protejată și centre de cazare de tip familial în conformitate cu nevoile societății.

5. INDEED - Innovation for Dementia in the Danube Region
ȚARA: ROMÂNIA ȘI ALTE 9 ȚĂRI DIN REGIUNEA DUNĂRII
Descrierea inițiativei:
Deși demența este o provocare socială în creștere în regiunea Dunării, calitatea îngrijirii pentru demență rămâne
în urma standardelor europene. Principalul obiectiv al proiectului INDEED este îmbunătățirea îngrijirii demenței
în regiunea Dunării și contribuirea la implementarea strategiilor naționale de demență, cu scopul de a
îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu demență și a îngrijitorilor acestora. INDEED creează o intervenție de
informare și consolidare a abilitaților pentru instituțiile implicate în îngrijirea demenței și pentru membrii sau
angajații acestora. Partenerii din 10 țări din regiunea Dunării sunt implicați în proiect.
Intervenția INDEED cuprinde 3 module de formare: CAMPUS - un training interdisciplinar despre demență,
CONNECT - un instrument de rețea și COACH - un serviciu de consultanță în afaceri. INDEED îmbunătățește
competențele profesiilor multiple care se angajează în îngrijirea demenței, sprijină colaborarea și coordonarea și
încurajează dezvoltarea de facilitați de îngrijire inovatoare și modele de afaceri.
Beneficiile inițiativei:
Învățarea mixtă este formatul educațional al INDEED.
Modulul COACH este unul dintre cele 3 module de formare și are ca grupuri țintă întreprinderile mici și mijlocii și
întreprinderile nou-înființate, autoritățile publice și factorii de decizie politică. COACH oferă cunoștinte despre
subiecte esențiale de afaceri și îi motivează pe cursanți să dezvolte în continuare o idee de proiect în domeniul
demenței. Este format din nouă subiecte, fiecare necesită 20 până la 60 de minute de studiu. Formatul
educațional este concentrat precis, cu informații compacte, mesaje clare, utilizând abordarea interactivă și
probleme practice. COACH oferă, de asemenea, videoclipuri cu exemple de bune practici ale serviciilor de îngrijire
a demenței în regiunea Dunării.
Dezvoltarea de programe de artă creativă pentru persoanele cu demență necesită cunoștinte specifice despre
afaceri și management. Aceste cunoștinte ar trebui, de asemenea, să fie adaptate la particularitățile îngrijirii
demenței.
Zona de servicii specializate pentru demență are un potențial major de afaceri. Serviciile comunitare sunt
domenii de afaceri promițătoare în gestionarea demenței în regiunea Dunării.
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Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
• Zona de servicii specializate pentru demență are un potențial major de afaceri.
• Educația de calitate în sectorul antreprenorial și de afaceri este o nevoie importantă în gestionarea
serviciilor de îngrijire a demenței.
• Afacerile și cunoștințele antreprenoriale sunt esențiale pentru dezvoltarea serviciilor de artă creativă
pentru persoanele cu demență.

6. INIȚIATIVA SOCIETĂȚII ALZHEIMER PENTRU COMUNITĂȚILE PRIETENOASE CU DEMENȚA
ȚARA: MAREA BRITANIE
Descrierea inițiativei:
Programul Comunități prietenoase cu demența își propune să îndeplinească obiectivele subliniate de
provocarea primului ministru privind demența 2020 pentru a crea comunități din Marea Britanie care fac viața și
activitățile zilnice mai ușoare și mai accesibile persoanelor care trăiesc cu demența.
Example: Comunitate prietenoasă cu demența din Wimborne.
Comunitatea Wimborne Dementia Friendly există pentru a aborda cele patru priorități cheie identificate la nivel
național, dar adaptate nevoilor comunităților locale pentru a:
• Crește gradul de conștientizare a demenței în comunitatea locală
• Se angaja la planurile de acțiune
• Se înscrie la o declarație națională privind demența
• Crea comunități prietenoase cu demența
Scopul acestei inițiative a fost de a identifica și aborda cât mai multe dintre barierele cu care se confruntă
persoanele care trăiesc cu demență atunci când se află în Wimborne, un oraș-piață din Dorset, în sudul Marii
Britanii. S-a constatat că 47% dintre persoanele care trăiesc cu demență în Marea Britanie nu se mai simțeau
parte a comunității lor. Scopul inițiativei este de a îmbunătăți această cifră atât pentru rezidenții locali, cât și
pentru cei care aleg să petreacă vacanța în aceasta zonă turistică populară.
Obiectivul general este de a face din Wimborne un mediu mai prietenos cu demența.
Pentru a atinge acest obiectiv, au fost identificate următoarele acțiuni:
• Vorbiți cu întreprinderile locale și încurajați-le să finalizeze un plan de acțiune care să arate cum afacerea lor
poate deveni mai prietenoasă cu demența. Acestea sunt apoi încărcate pe site-ul DAA, care arată ce companii
s-au înscris în alianța locală. În același timp se încurajează activ și alte companii să se alăture campaniei;
• Consultarea cu localnicii care trăiesc cu demența și îngrijitorii acestora ajută la identificarea barierelor care le
îngreunează viața și ne permite să implementăm îmbunătățiri;
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• Cât mai mulți oameni sunt încurajați să participe la sesiuni gratuite de conștientizare a demenței și să devină
prieteni ai demenței (vezi programul Prietenii demenței revizuit în Tema 1 de mai sus), mergând mai departe
pentru a deveni Campioni ai Demenței. Aceasta este o campanie națională și se organizează sesiuni în mod
regulat;
• A fost înființat un Memory Cafe obișnuit, un club de grădinărit alocat „ Step Outside” și împreună cu alții un
eveniment Cântând pentru Creier și sesiuni de Reminiscență. De asemenea, au aranjat trimestrial slujbe
pastorale Dementia Friendly, la St Michaels, Colehill;
•

Alte proiecte în curs de implementare includ zilele „ Slow Shopping” la supermarketurile locale, schema
„ Use our Loo” și împrietenirea fanilor golfului și popicelor.

Beneficiile inițiativei:
Fondatorii proiectului au sugerat că există o conștientizare demonstrabilă în oraș cu privire la nevoile
persoanelor care trăiesc cu demența și ale partenerilor lor de îngrijire. Au câștigat Recunoașterea Națională a
Societății Alzheimer pentru Wimborne și au primit premiul „Lucrând pentru a deveni prietenos cu demența”.
Programul folosește arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența, cum ar fi: cântat regulat și grup
coral, evenimente de dans și un club de film.
7. CLIENTUL ARE ÎNTODEAUNA DREPTATE (click aici)
Țara: Belgia
Descrierea inițiativei:
„Clientul are întotdeauna dreptate” este un scurtmetraj care arată cum a avea oameni instruiți în domeniul
conștientizării demenței care lucrează în afaceri locale, cum ar fi magazine, farmacii și saloane de coafură, poate
face o mare diferență în viața persoanelor care trăiesc cu demența. Comercianții dau dovadă de bunătate și
răbdare în a îndruma pe cineva cu privire la ce zi a săptămânii este și recunosc lucrurile pe care clientul cu
demență nu le poate ști, cum ar fi cuvântul pentru ziar sau cum să ajungă din nou acasă - recunoscând nevoia
unora de îndrumare și îndemn blând.
Videoclipul a fost realizat de Foton cu finanțare din partea EFID și cooperarea Family Care West-Vlaanderen, un
serviciu autonom și integrat de îngrijire la domiciliu, care lucrează în Flandra de Vest și în zonele de frontieră din
Flandra de Est (click aici).
Filmul se găsește la Bruges și dorește să inspire alte comunități din Belgia, Europa și din întreaga lume.
Foton Bruges a câștigat premiul EFID în 2012.
Beneficiile inițiativei și mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la demență în comunități, contestarea stigmatizării asociate
acesteia și furnizarea de informații, educație și formare pentru a atinge aceste obiective contribuie la construirea
unei comunități puternice prietenoase cu demența.
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TEMA 5 – SERVICII DE INOVARE BAZATE PE COMUNITATE PRIN ACȚIUNE LOCALĂ, INTEGRÂND INSTRUMENTE
PRECUM ARTA CREATIVĂ ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ
1. CREAT DIN MINTE
ȚARA: MAREA BRITANIE
Descrierea inițiativei:
„Created Out of Mind”(Creat din minte) este un proiect interdisciplinar, format din persoane din domeniul
artelor, științelor sociale, muzică, științe biomedicale, științe umane și discipline operaționale. Scopul lor este de
a explora, provoca și forma percepțiile și înțelegerea demențelor prin știință și artele creative. Echipa explorează
ce înseamnă demența pentru noi toți, contestă definițiile tradiționale și concepțiile greșite comune și
deblochează ceea ce putem învață despre artă, conștiință și creier din experiențele persoanelor cu demență.
OBIECTIVELE PROIECTULUI SUNT TRIPLE:
(i) Elaborează metode și seturi de instrumente pentru evaluarea experienței persoanelor cu dementa
implicate în activități artistice și a calității acelor activități artistice;
(ii) Îmbunătățește înțelegerea creierului prin experiențele artistice în schimbare ale celor care trăiesc cu
demență;
(iii) Formează percepțiile publice și profesionale ale demenței prin investigarea artistică și științifică
integrată a simptomelor mai puțin recunoscute asociate cu demențe tipice și rare.
Aceste scopuri sunt explorate folosind două teme de proiect:
i). Oameni și percepții: explorarea experiențelor persoanelor care trăiesc cu un diagnostic de demență și a
rețelei lor de sprijin de familie, prieteni și personal de îngrijire. Proiectele din tematica Oameni și percepții își
propun să surprindă narațiunile, întrebările, emoțiile și experiențele persoanelor afectate de diferite forme de
demență, să ia în considerare și să răspundă la reprezentarea acestora în diferite forme media (tradiționale,
sociale) și de artă (muzicală, vizuală, etc.). Prin conversații în trei direcții între oamenii care trăiesc cu demență,
oamenii de știință și artiști, intenția este de a utiliza analiza științifică și experimentarea creativă pentru a
împuternici oamenii cu demență, pentru a deschide noi perspective și pentru a informa mai bine reprezentările
despre ceea ce înseamnă să trăiești cu demență.
ii). Pe moment: explorarea experiențelor persoanelor care trăiesc cu un diagnostic de demență și a rețelei lor de
sprijin înainte, în timpul și după angajarea într-o activitate creativă. Proiectele „In the Moment” sunt direcționate
către dezvoltarea de metode și seturi de instrumente pentru a evalua experiența și impactul activităților de artă
axate pe demență. Proiectele vor explora modul în care oamenii, cu și fară demență, răspund la diferite
experiențe, cum ar fi vizionarea artei și expozițiilor, picturii, manipularea obiectelor sau ascultarea muzicii,
participarea la cântarea corală.
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Beneficiile inițiativei:
Artele creative au fost o parte integrantă a acestei inițiative.
Tablourile produse de persoanele cu demență au fost instrumente puternice pentru comunicarea diferitelor
experiențe ale demenței către diverse audiențe, variind de la neurologi la publicul larg.
Autorii au pus accentul mai mult pe procesul creativ artistic decât pe rezultatele creative. Ei au sugerat că este
necesară o schimbare de la măsurătorile pre și post. Autorii raportează că este necesar să se sublinieze procesul
asupra rezultatelor. În acest fel, se pune mai puțin accentul și cererea asupra producției și măsurării punctului
final. Apoi, se acordă mai multă atenție încurajării plăcerii, colaborării, încercării și erorilor exploratorii și
descoperirea a ceea ce este posibil, mai degrabă decât stabilirea a ceea ce nu este.
Grupul recunoaște riscul de a lucra într-o „bulă” și că atingerea unui public divers (inclusiv a persoanelor care
trăiesc cu demență) de la vârstă, etnie, localizare, sisteme de credință, culturi, sex și medii socio-economice, ar
trebui să fie o considerație cheie în strategia de angajament.
Proiectul a fost diseminat în serii de evenimente, implicarea presei, comunicări digitale și campanii. A fost creat un
film „Do I see what you see” despre demență. S-a participat la 17 evenimente de implicare publică, inclusiv
activități creative, discuții, spectacole și expoziții. Au fost produse și difuzate 9 piese media. S-au susținut 28 de
discuții și ateliere la conferințe naționale și internaționale (click aici).

TEMA 6 - ACCESUL PERSOANELOR CU DEMENȚĂ LA TRANSPORT, PENTRU A PARTICIPA PE DEPLIN LA
ACTIVITĂȚILE COMUNITARE ȘI A BENEFICIA DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE
1. TRACY - NEVOIA DE TRANSPORT PENTRU O SOCIETATE ÎMBĂTRÂNITĂ
ȚARA: GERMANIA ȘI ALTE ȚĂRI DIN EU
Descrierea inițiativei:
TRACY a fost un proiect finanțat de al șaptelea program-cadru al Comisiei Europene. Obiectivul principal al
proiectului a fost dezvoltarea unui plan de acțiune care să poată ajuta la abordarea provocărilor oferite de
transport într-o societate îmbătrânită la nivel european.
PROIECTUL A AVUT 3 OBIECTIVE PRINCIPALE:
•

să ofere o revizuire sistematică a politicilor și programelor care abordează nevoile legate de mobilitate ale
persoanelor în vârstă din cele 27 de state ale UE, țările asociate și din Japonia, Australia, Noua Zeelandă și

SUA;
• să analizeze măsură în care această „situație a artei” este adecvată scopului pentru a răspunde nevoilor de
transport într-o societate îmbătrânită;
• Să identifice lacunele de cercetare și să contribuie la o strategie capabilă să facă față acestor nevoi.
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TRACY a întreprins un studiu cuprinzător al transportului în Europa pentru o societate îmbătrânită, a identificat
lacunele de cercetare și a analizat starea actuală de furnizare în UE și nu numai. Concluziile au contribuit la
dezvoltarea unui plan de acțiune european. Transportul este considerat doar unul dintre numeroasele mijloace
de asigurare a accesului la oportunități de viață pentru persoanele în vârstă și ca atare, abordarea TRACY este
strâns legată de alte sectoare politice.
Beneficiile inițiativei:
Proiectul TRACY a furnizat un raport final care abordează 5 domenii: Transport și îmbătrânire - ceea ce trebuie
luat în considerare; Condusul și călătoria cu mașină; Călătoria cu mijloacele de transport în comun; Mersul pe jos
și mersul cu bicicleta; Rolul reducerii nevoii de transport. Proiectul a propus, de asemenea, un catalog al
proprietăților și caracteristicilor importante pe care trebuie să le aibă sistemele de mobilitate și transport, astfel
încât acestea să fie capabile să îndeplinească barierele, oportunitățile și tiparele de călătorie - și prin urmare,
nevoile corespunzătoare - asociate în mod obișnuit cu persoanele în vârstă.
Raportul a subliniat că persoanele în vârstă ar putea să nu aibă nevoi de transport ca atare, ci mai degrabă au
nevoi care sunt satisfăcute prin intermediul sistemului de transport. Prin urmare, sistemul de transport este un
mijloc important pentru a satisface aceste nevoi. Cu toate acestea, aceste nevoi nu pot fi universale și pot fi
diferite din cauza naturii eterogene a persoanelor în vârstă.
TRACY a propus o listă de caracteristici și proprietăți ale unui sistem de mobilitate și transport adaptat vârstei.
Proiectul recunoaște diferitele niveluri de afectare cognitivă pe care le pot prezenta persoanele în vârstă și face
recomandări pentru factorii de decizie politică. Recunoscând diversitatea nevoilor persoanelor în vârstă și
importanta abilitaților cognitive în abordarea sistemului de transport, proiectul face un pas important în
implementarea unui sistem de transport prietenos cu demența la nivel european.
Un sistem de transport de calitate pentru persoanele în vârstă cu diferite dizabilități, inclusiv cu dizabilități
cognitive, este o condiție prealabilă importantă pentru participarea persoanelor în vârstă cu demență în cadrul
activităților de artă creativă. Proiectul TRACY oferă un cadru pentru a răspunde nevoilor de transport ale unei
societăți îmbătrânite, luând în considerare nevoile particulare ale persoanelor cu declin cognitiv.
Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică:
• Transportul este o componentă cheie în menținerea mobilității și participării persoanelor în vârstă;
• Persoanele în vârstă ca grup nu sunt omogene și ca atare, politicile de transport trebuie să țină seama de
nevoile diferitelor grupuri de persoane în vârstă, inclusiv ale persoanelor cu declin cognitiv.
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IV.
CONSTATĂRI DIN CADRUL CELOR 6 MESE
ROTUNDE CONSULTATIVE ORGANIZATE
CU PĂRȚILE INTERESATE DIN ROMÂNIA
• Tema 1

• Tema 3

• Tema 5

• Tema 2

• Tema 4

• Tema 6

În România, profesioniștii care lucrează în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă provin din mai multe domenii
diferite de expertiză și lucrează în sectorul public și privat ca ONG-uri, oferind servicii pentru persoanele în vârstă
și persoanele cu demență.
Domeniile de intervenție ale acestor profesioniști sunt:
• Acasă;
• Spitale;
• Centre de zi;
• Centre de îngrijire pe termen lung;
• Cluburi pentru persoane în vârstă;
• Alte instituții dedicate persoanelor în vârstă.
Peste 24 de profesioniști au participat în cadrul celor șase mese rotunde consultative organizate în România,
unde și-au împărtășit experiența și modul în care au în vedere dezvoltarea și profesionalizarea muncii lor în
viitor. Principalele constatări ale acestor întâlniri sunt rezumate mai jos, urmând aceleași teme stabilite:

TEMA 1 - CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI ȘI ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND DEMENȚA
Participanții au subliniat că în prezent nu există măsuri, politici publice și proceduri cu privire la modul de tratare
a persoanelor cu demență în România. Există decidenți politici, care lucrează în comisiile de sănătate din
Parlamentul României, Ministerul Educației, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, asociațiile de pensionari,
cluburile de vârstnici, Direcțiile generale de asistență socială, Casa Națională de Asigurări Medicale a Municipiului
București și din județe, sănătate publică, dar există o lipsă de interes al nivelului decizional în acest domeniu.
Exista profesioniști care lucrează cu persoane cu demență, cum ar fi: medici, asistenți sociali, psihologi,
farmaciști, psihiatri. În ceea ce privește activitățile creative, nu există o reglementare pentru utilizarea, de
exemplu, a artei povestirii în activitățile cu persoanele în vârstă. De asemenea, participanții au declarat că ar
trebui implementate campanii naționale pentru creșterea gradului de conștientizare pentru demență, cu
implicarea unor personalități celebre pentru a crea schimbări în societate.
Participanții și-au exprimat nemulțumirea că există și bariere la nivelul societății, cum ar fi:
• lipsa de locații pentru a crea spații adaptate pentru persoanele cu demență din comunitate;
• numărul de voluntari este foarte mic;
• nu există campanii de conștientizare organizate de societatea civilă / de instituțiile publice;
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• lipsa de fonduri;
• lipsa specialiștilor instruiți;
• există stigmatizare pentru persoanele cu demență.

TEMA 2 - PLANIFICAREA PROCESELOR DE CREARE A COMUNITĂȚILOR PRIETENOASE CU DEMENȚA, INCLUSIV
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI INTEGRAREA INSTRUMENTELOR
PRECUM ARTELE CREATIVE ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ

Participanții la masa rotundă au menționat că nu există activități individuale în centrele comunitare pentru
persoanele cu demență în care să se integreze instrumente precum arta creativă.
Ministerul Muncii, Casele de pensii, asociațiile de pensionari, agențiile județene pentru șomaj, ONG-urile nu oferă
informații și sprijin real persoanelor cu demență. În societatea românească nu există programe de conștientizare
cu privire la boală, diagnosticarea precoce a acesteia, tratament și diverse activități pentru persoanele cu
demență și familiile acestora.
Participanții au spus că nu există programe de formare pentru profesioniști care ar fi necesare în domeniu,
pentru utilizarea artelor creative, cum ar fi: lucrător prin arte combinate, animator socio-educativ.
Lipsește o bună comunicare între instituțiile publice și private (ONG-uri), rețeaua și schimbul de bune practici.

Toți participanții au considerat că există profesioniști în domeniul medical, social, de reabilitare, dar există, de
asemenea, necesitatea ca profesioniștii să lucreze pe partea artistică, în domeniul muzicii, animatori, terapeuți
ocupaționali și de asemenea, trebuie dezvoltată educația pentru artele creative:
• De la școală - educarea tinerilor despre procesul îmbătrânire
• Modificarea standardelor în îngrijirea persoanelor în vârstă - crearea de centre inter-generaționale
În ceea ce privește instituțiile de îngrijire dedicată, participanții au dezbătut necesitatea centrelor de îngrijire,
necesitatea de a crea centre pilot pentru persoanele cu demență și apoi de a le dezvolta la nivel național.

TTEMA 3 - MEDIUL FIZIC
Participanții au menționat că există foarte puține centre de zi pentru persoanele cu demență în România, nu
există adaptări ale căilor de acces pentru persoanele cu demență și prin urmare, persoanele cu demență trebuie
să fie întotdeauna însoțite.
De asemenea, personalul instituțiilor nu este instruit în domeniul demenței cu privire la modul de abordare a
persoanelor cu demență.
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De asemenea, în instituțiile publice ar fi necesar să existe ghișee separate, semnale luminoase, scris pentru a fi
văzut clar și semnale audio, pentru ca persoanele cu demență să poată avea autonomie.
Participanții au spus că în ceea ce privește transportul public pentru persoanele cu demență - persoanele cu
demență au nevoie de locuri prioritare, iar stațiile vor fi anunțate, pentru a le putea orienta într-un mod corect și
sigur.
Participanții au menționat că persoanele cu demență trebuie să continue să aibă activități culturale, așa că
trebuie să adaptăm activitatea și personalul din instituțiile culturale (de exemplu, biblioteci, muzee), cum ar fi:
• ghiduri / trasee pentru persoanele cu demență
• semnale vizuale / auditive
• angajați formați în domeniul demenței.
În ceea ce privește arhitectura, în comunitate este necesar să existe un design adaptat demenței: simplu, cald, cu
imagini care induc emoții pozitive, poze familiare, fară obiecte care să le poată răni, margini rotunde, grădini.

TEMA 4 – ACCESUL ȘI LUAREA ÎN CONSIDERARE A DEMENȚEI ÎN RÂNDUL ÎNTREPRINDERILOR LOCALE ȘI AL
SERVICIILOR PUBLICE

În România, în prezent, nu există măsuri disponibile în comunitate pentru persoanele cu demență, iar facilitățile
existente în comunități nu sunt cunoscute de persoanele cu demență pentru a le putea utiliza.
Participanții au menționat că este extrem de necesar să existe acces la companii locale și servicii publice, cum ar
fi: rampe de acces, toalete.
Este foarte important ca medicii de familie să fie conștienți de boală și de tot ceea ce implică, oferind broșuri cu
privire la demență și implicațiile acesteia pentru familii. De asemenea, este necesară crearea de rețele
profesionale: medicul de familie care poate comunica online cu alți specialiști și poate trimite informațiile altor
medici: neurologi, psihiatri etc.
În comunitate, este nevoie de asistență comunitară mai eficientă, resurse umane bine formate pentru a oferi
asistență comunitară în instituțiile publice, cum ar fi Primăriile.
Participanții au subliniat necesitatea implicării mass-media în implicarea companiilor locale și a serviciilor
publice în crearea comunităților favorabile demenței:
• Conștientizarea prin difuzarea spoturilor radio, prin organizarea de campanii de informare cu privire la
subiectul demenței
•

Seriale TV cu personaje pentru persoanele în vârstă, comedii, programe TV pentru creșterea gradului de
conștientizare cu privire la această problemă

•

Teatre implicate în creșterea gradului de sensibilizare cu privire la demență
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Participanții au vorbit despre faptul că în societatea actuală tehnologia pătrunde în viața oamenilor, iar
digitalizarea este un instrument important pe care îl avem astăzi. Prin urmare, persoanele cu demență au nevoie
de aplicații pe telefoanele mobile, oferindu-le posibilitatea de a solicita ajutor, de a comunica, de a apela pe
cineva și de a nu se simți singuri și neajutorați.
În societate există și o lipsă de servicii comunitare, de posibilități de socializare, pentru a facilita sentimentul de
apartenență.
TEMA 5 – SERVICII DE INOVARE BAZATE PE COMUNITATE PRIN ACȚIUNE LOCALĂ, INTEGRÂND
INSTRUMENTE PRECUM ARTA CREATIVĂ ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ
Participanții au spus că în toate societățile este nevoie de profesioniști care lucrează în servicii inovatoare, cum
ar fi: lucrător de arte combinate, asistent social, psiholog format pentru a lucra cu persoanele în vârstă cu
demență, pentru a putea oferi prevenire, intervenție, servicii de sprijin.
Exemple de proiecte inovatoare sunt:
• În serviciile de îngrijire la domiciliu - asistentul social, psihologul ar putea implementa artele creative și
povestirea, iar modelul proiectului S2R ar putea fi implementat cu succes
•

Asociația Photo Voice Method - 4 Change a folosit această metodă creativă într-un proiect de dezvoltare
comunitară în zona rurală - județele Giurgiu, Buzău, Bacău pe baza facilitării comunității.

• Utilizarea povestirii digitale - ANBPR a folosit această metodă pentru crearea a 1600 de povești digitale în
bibliotecile publice din România, pe diverse probleme;
Este nevoie să popularizăm ideea, să creăm un proiect-pilot în anumite zone și apoi să o extindem la nivel
național. Participanții au vorbit despre faptul că în implementarea acestui tip de proiecte barierele potențiale ar
putea fi:
• lipsa specialiștilor (artiști terapeuți combinați, psihologi);
• lipsa de formare profesională;
• reticența autorităților publice;
• lipsa unei îngrijiri sociale adaptate;
• lipsa de fonduri.

TEMA 6 - ACCESUL PERSOANELOR CU DEMENȚĂ LA TRANSPORT, PENTRU A PARTICIPA PE DEPLIN LA
ACTIVITĂȚILE COMUNITARE ȘI A BENEFICIA DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE
Participanții au menționat faptul că este foarte important pentru persoanele cu demență să mențină activitățile
zilnice.
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Prin urmare, transportul este o necesitate foarte importantă. Aceștia au subliniat că nu există măsuri pentru a
facilita transportul persoanelor cu demență în România și în consecință, trebuie să se asigure ei înșiși de
transport. Uneori, există ONG-uri care au ambulante gratuite pentru diferiți pacienți, autofinantate, precum
Beard Brothers, dar nu sunt speciale pentru persoanele cu demență, ci pentru persoanele cu dizabilități fizice.
Participanții au avut o mulțime de propuneri la nivel local:
• Accesibilitatea transportului: semafoare audio-vizuale adaptate pentru demență;
• Instituțiile care oferă deja servicii de centre de zi ar trebui sprijinite;
• Consiliile locale să acorde subvenții pentru un transport adaptat și să asigure transport gratuit persoanelor
cu demență.
Participanții enumeră o serie de bariere din societatea românească identificate în discuții:
• Lipsa de fonduri;
• Consiliile locale să acorde subvenții pentru un transport adaptat și să asigure transport gratuit persoanelor cu
demență.;
• Lipsa de colaborare între instituții;
• Lipsa de informații despre demență;
• Nu există interes pentru crearea și dezvoltarea instituțiilor pentru demență;
• Stigma persoanelor cu demență.
Alte constatări relevante
În cadrul tuturor meselor rotunde, participanții au menționat următoarele teme ca fiind esențiale:
• Respectarea dreptului la diagnostic și îngrijire a persoanelor cu demență;
• Lupta împotriva stigmatizării și discriminării persoanelor cu demență;
• Găsirea modalităților de informare și sprijinire a familiilor persoanelor cu demență;
• Crearea tipurilor de proiecte pentru a utiliza drama creativă și arta povestirii în activitățile zilnice ale
persoanelor cu demență;
• Încurajarea furnizorilor și familiilor publice și private să utilizeze acest tip de metode creative în munca lor cu
persoanele cu demență;
• Formarea profesioniștilor din domeniul demenței, cu un curriculum adaptat nevoilor de învățare ale unor
profesioniști specifici.
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V.
CONCLUZII
• Tema 1

• Tema 3

• Tema 5

• Tema 2

• Tema 4

• Tema 6

Nu există un model predefinit cu privire la modul de creare a comunităților prietenoase cu demența. Acest lucru
depinde de caracteristicile specifice ale comunității în sine (fie că este urbană / rurală, mică / mare, structura
demografică etc.), de nevoile persoanelor cu demență și de existența și tipul serviciilor pentru demență deja
existente în comunități și cum ar putea fi schimbate sau îmbunătățite.
Deși contextele sociale, educaționale, instituționale, economice și politice din țările instituțiilor partenere pot fi
semnificativ diferite, pe baza exemplelor de bune practici din țările partenere și a meselor rotunde consultative
organizate în România, o serie de recomandări pentru factorii de decizie sau alte părți interesate ale comunității
pot fi făcute pentru crearea de comunități prietenoase cu demența, cu accent pe artele creative, cum ar fi:

TEMA 1 - CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI ȘI ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND DEMENȚA

• Implementarea unor campanii naționale de conștientizare privind demența, implicând posturi TV și
de radio ;
• Implementarea unor programe educaționale și de conștientizare pentru comunitatea locală și personalul
instituțiilor publice / întreprinderilor locale cu privire la demență;
• Integrarea creării de comunități prietenoase cu demența în strategii mai largi, cum ar fi Planurile naționale
pentru demență, creând un cadru general pentru implementare;
• Abordarea nevoilor specifice ale persoanelor cu demență și luând în considerare și nevoile comunității
locale;
• Implicarea persoanelor cu demență în explorarea accesibilității serviciilor existente;
• Crearea de rețele, pentru colaborarea în crearea comunităților prietenoase cu demența, între autoritățile
publice, medicii de familie, furnizorii de servicii, ONG-uri, reprezentanți ai afacerilor și persoane care ar putea
fi avocați ai schimbării în comunități (personalități implicate în cauze ale comunității);
• Oferirea de programe de formare cu privire la problemele legate de demență diferitelor părți interesate din
comunitate (cum ar fi profesioniștii care lucrează cu persoane cu demență, reprezentanți de afaceri,
voluntari sau personal din instituțiile publice);
• Educarea generațiilor tinere în domeniul îmbătrânirii și al demenței, încă din timpul școlarizării timpurii.
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TEMA 2 - PLANIFICAREA PROCESELOR DE CREARE A COMUNITĂȚILOR PRIETENOASE CU DEMENȚA, INCLUSIV
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI INTEGRAREA INSTRUMENTELOR
PRECUM ARTELE CREATIVE ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ
• Începând prin acțiuni / activități mici care pot sensibiliza cu privire la problema demenței (cum ar fi
înființarea de cafenele de memorie în comunități sau inițiativele prietenilor cu demență), unde oamenii se
pot invita reciproc și se pot angaja în activități semnificative, informându-se totodată despre demență;
• Încurajarea acțiunilor de voluntariat în comunitate, în ONG-uri și facilitați publice pentru persoanele cu
demență, dar și pentru persoanele cu demență ca voluntari, care pot crește incluziunea lor socială și pot
răspunde nevoilor lor reale;
• Crearea și implementarea unui plan de acțiune în comunitate, cu obiective realizabile, măsurabile pentru
schimbare, indiferent dacă această schimbare este mică și specifică sau mare și sistemică. Proiectarea și
specificitatea acestor planuri de acțiune vor depinde de persoanele care le creează și de părțile interesate care
le susțin. Se poate pune accent pe mediul fizic, pe transport, pe utilizarea instrumentelor creative în lucrul cu
persoanele cu demență în diferite contexte ale comunității, pe schimbarea sau creșterea serviciilor locale, pe
educație sau formare de conștientizare sau pe includerea demenței în politici și planificare strategică;
• Angajarea instituțiilor culturale (cum ar fi bibliotecile sau muzeele) să ia inițiative pentru demență,
implementarea de activități destinate persoanelor care trăiesc cu demența în comunitate, facilitarea
participării lor și a activităților de agrement;
• Angajarea furnizorilor de servicii în facilitarea accesului la activități creative pentru persoanele cu demență,
ceea ce le va permite să își mențină capacitățile, să își îmbogățească potențialul creativ, să contribuie la
bunăstarea lor fizică și mentală, menținându-i în același timp să învețe lucruri noi, inclusiv în instituțiile de
îngrijire (precum teatrul sau arta povestirii)
• Angajarea ONG-urilor în desfășurarea mai multor activități și programe pentru persoanele cu demență,
angajarea membrilor și voluntarilor acestora (inclusiv a persoanelor în vârstă care fac voluntariat) pentru a
sprijini comunitatea persoanelor cu demență și pentru a participa la activități creative (cum ar fi teatrul sau
povestirile)
• Implicarea autorităților centrale din domeniul culturii, pentru a promova acest tip de inițiative
•

Implementarea unor programe de formare adecvate și programe de creștere a gradului de conștientizare
pentru personalul din: întreprinderi locale (cum ar fi supermarketuri sau bănci), instituții publice, instituții
culturale, pentru a asigura o comunicare adecvată cu persoanele cu demență și de asemenea, îndrumare și
sprijin în comunitate;

• Formarea profesioniștilor care lucrează în domeniul artelor creative în lucrul cu demența și în adaptarea /
crearea activităților pentru persoanele cu demență / familiile lor, inclusiv prin programe online de formare;
• Implementarea unor Registre Naționale pentru Demență.
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TEMA 3 - MEDIUL FIZIC
• Adaptarea mediului fizic pentru persoanele cu demență, pentru a le asigura orientarea, accesul, autonomia și
a evita confuzia, întotdeauna în consultare directă cu persoanele cu demență, care sunt cele mai îndreptățite
să vorbească de la sine și să-și ofere opinia cu privire la modul de adaptare al mediului și spațiilor pentru
accesibilitatea lor;
• Adaptarea instituțiilor publice pentru persoanele cu demență, în spații de acces și toalete: să aibă ghișee
separate, semnale luminoase, scrierea să fie văzută clar, culori contrastante și semnale audio pentru ca
persoanele cu demență să poată avea autonomie;
• Utilizarea unei arhitecturi prietenoase cu demența în proiectarea comunității, pentru facilitați de îngrijire /
centre de zi, adică, de exemplu: imagini simple, calde, care induc emoții pozitive, picturi familiare, fară
obiecte care pot răni, margini rotunde, lumină bună în săli de activități, săli de mese și toalete;
• Crearea de spații verzi și grădini adaptate pentru persoanele cu demență, cum ar fi grădinile senzoriale care
le-ar putea stimula simțurile, le pot revigora amintirile, le vor permite să iasă la plimbare și să petreacă un
timp frumos și ar putea fi, de asemenea, un punct de plecare pentru activități de artă creativă pentru acestea;
• Utilizarea unor modele clare pentru mobilier (cum ar fi pentru scaune), pentru evitarea confuziilor.

TEMA 4 – ACCESUL ȘI LUAREA ÎN CONSIDERARE A DEMENȚEI ÎN RÂNDUL ÎNTREPRINDERILOR LOCALE ȘI AL
SERVICIILOR PUBLICE
• Consultarea persoanelor cu demență și a îngrijitorilor lor cu privire la modul de planificare și proiectare a
spațiilor urbane pentru bunăstarea și incluziunea lor;
• Includerea în planificarea comunității a principiilor de proiectare pentru un acces mai bun pentru demență
în diferite instituții;
• Instituții precum biblioteci sau muzee pentru a include în planificarea și activitățile lor și persoanele cu
nevoi și particularități ale demenței;
• Încurajarea organizațiilor să stabilească abordări prietenoase cu demența și să pună în aplicare strategii
care să ajute persoanele cu demență;
• Formarea angajaților întreprinderilor locale și a instituțiilor publice să recunoască persoana cu demență și
să se comporte în consecință, oferind sprijin, folosind arta (cum ar fi filmele) care pot avea un impact mai
puternic și pe termen lung;
• Construirea de medii fizice, accesibile și ușor de navigat pentru persoanele cu demență, în aceste locații;
• Creșterea gradului de conștientizare a angajaților pentru prevenirea demenței și eliminarea stigmatizării;
• Sprijinirea angajaților / colegilor care au grijă de o persoană cu demență;
• Implementarea de ateliere și activități de artă creativă în mediul de viață al persoanelor cu demență, pentru o
mai bună promovare a bunăstării și sănătății acestora (cum ar fi în unitățile rezidențiale de îngrijire sau în
centrele comunitare)
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•

Crearea de rețele, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii și start-up-uri, autorități publice, instituții culturale,
școli, biserici și factori de decizie, pentru a transforma comunitățile în comunități mai favorabile demenței;

• Existența unui Plan Național pentru Demență pentru a asigura acestor activități și finanțare, care ar permite
prevenirea, diagnosticul timpuriu și intervențiile, serviciile de îngrijire specializate, sprijinirea familiei,
sprijinirea profesioniștilor și creșterea speranței de viață pentru persoanele cu demență.

TEMA 5 – SERVICII DE INOVARE BAZATE PE COMUNITATE PRIN ACȚIUNE LOCALĂ, INTEGRÂND INSTRUMENTE
PRECUM ARTA CREATIVĂ ÎN ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DEMENȚĂ
• Includerea serviciilor / produselor de inovare în procesul de îngrijire a persoanelor cu demență, prin utilizarea
de noi tehnologii, pentru asigurarea siguranței lor la domiciliu și pentru a trăi autonom cât mai mult;
• Implicarea teatrelor și a teatrelor comunitare în cauze sociale așa cum este conștientizarea asupra demenței;
• Formarea personalului socio-medical și de îngrijire să utilizeze artele creative că instrumente în îngrijirea
persoanelor cu demență;
• Promovarea la scară mai largă a utilizării artelor creative în îngrijirea persoanelor cu demență, în diferite
contexte de îngrijire (cum sunt spitale, centre de îngrijire de zi, farmacii etc.);
• Programul de formare Story2Remember pentru profesioniști și setul de instrumente pentru îmbunătățirea
comunicării care vizează îngrijitorii de familie ar putea fi folosite ca programe inovatoare în diferite facilități
de îngrijire pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu demență și a îngrijitorilor;
• Împuternicirea persoanelor cu demență să experimenteze activități creative (cum ar fi arta povestirii,
vizionarea de artă și expoziții, pictură, manipularea obiectelor sau ascultarea muzicii, participarea la
cântarea corală etc.) și analizarea impactului activităților axate pe artă în demență.
TEMA 6 - ACCESUL PERSOANELOR CU DEMENȚĂ LA TRANSPORT, PENTRU A PARTICIPA PE DEPLIN LA
ACTIVITĂȚILE COMUNITARE ȘI A BENEFICIA DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE
• Oferiți accesul la mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu demență, inclusiv semnalizare
clară cu privire la serviciile oferite, precum și design adaptat și stații;
• Opririle ar trebui să fie, de asemenea, anunțate într-un mod audio;
• Furnizarea de locuri prioritare pentru persoanele cu demență în mijloacele de transport în comun;
• Formarea personalului de transport pentru sprijin optim și comunicare cu persoanele cu demență;
• Formarea șoferilor de taxi pentru sprijin optim și comunicare cu persoanele cu demență;
• Includerea voluntarilor pentru a sprijini persoanele cu demență în transportul pe care îl folosesc;
• Crearea rutelor de transport comunitar care ar putea duce persoanele cu demență de la căminele lor la
instituțiile / serviciile de care au nevoie, prin parteneriat între diferite instituții.
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ANEXA 1:
METODOLOFIA IDENTIFICĂRII CELOR MAI BUNE
PRACTICI ÎN ȚĂRILE PARTENERE
MODEL PENTRU CELE MAI BUNE PRACTICI ALE COMUNITĂȚILOR PRIETENOASE CU DEMENȚA DIN
ȚĂRILE PARTENERE
-ELABORAT DE ASOCIAȚIA HABILITAS – CENTRU DE RESURSE ȘI FORMARE PROFESIONALĂiNTRODUCERE
Conform Alzheimer's Disease International (ADI, 2017), o comunitate prietenoasă cu demența (DFC) poate fi
definită ca „un loc sau o cultură în care persoanele cu demența și îngrijitorii lor sunt împuterniciți, susținuți și
incluși în societate, își înțeleg drepturile și își recunosc potențialul maxim".
Rezultatele cheie pe care ADI consideră că ar trebui urmărite în cadrul comunităților prietenoase cu demența
includ::
• Conștientizare: grad ridicat de conștientizare și înțelegere sporită a demenței
• Angajament social și cultural: angajament social și cultural sporit pentru persoana cu demență
• Drepturile omului: Măsuri legale și alte masuri în vigoare pentru a împuternici persoanele cu demență să își
protejeze drepturile
Dezvoltarea
capacității și accesul la servicii prietenoase cu demența: capacitatea sporită a serviciilor de
•
•

sănătate și îngrijire pentru a dezvolta servicii care să răspundă nevoilor persoanelor cu demență
Mediul fizic: acțiuni de îmbunătățire a mediului fizic, fie la domiciliu, în centrele de îngrijire rezidențială,
spitale sau locuri publice

SCOPUL DOCUMENTULUI
Scopul acestui document este de a oferi exemple de bune practici de dezvoltare a comunităților prietenoase cu
demența în țările partenere ale proiectului Story2Remember sau, din UE, dacă nu există exemple disponibile în
țară. Aceste exemple de bune practici vor fi folosite pentru a dezvolta recomandări de politici pentru crearea de
comunități / instituții prietenoase cu demența, pentru a crește gradul de conștientizare și a integra instrumente
precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență Alzheimer.
Documentul ar trebui să conțină inițiative representative (DFC), care pot servi drept model pentru părțile
interesate reale și potențiale ale comunităților prietenoase cu demența.
O inițiativă este un termen larg și se poate referi la un proiect local / național de îngrijire socială pentru pacienții
cu AD, o campanie de conștientizare a demenței, o inițiativă legislativă, o politică publică națională privind
demența, o coaliție națională privind demența sau un parteneriat public-privat. Alte exemple ar putea include un
program educațional pentru profesioniștii din domeniul sănătății care introduce un program de arte creative
pentru a sprijini persoanele cu AD, îngrijitorii formali și informali ai persoanelor cu AD, o inițiativă la scară mică
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care introduce arte creative în căminele de îngrijire sau o afacere prietenoasă cu demența.
Majoritatea inițiativelor prezentate ar trebui să includă arte creative. Inițiativele DFC ar trebui să fie descrise
din propria țară a partenerilor de proiect sau, dacă nu există exemple disponibile în țară, din UE.
Mai multe exemple de inițiative DFC pot fi găsite aici:
• https://www.alz.co.uk/dementia-friendly-communities/case-studies
• https://www.alz.co.uk/adi/pdf/dfc-developments.pdf
STRUCTURA RAPORTULUI PENTRU INIȚIATIVELE DFC
Vă rugăm să descrieți pe scurt fiecare inițiativă folosind următoarea structură de 6 articole (maximum 500 de
cuvinte / inițiativă). Informațiile ar trebui să fie relevante pentru cele mai bune practici prezentate.
1. Numele inițiativei
2. Descrierea inițiativei
Aceasta include informații precum:
• Informații contextuale relevante
• Problema abordată de inițiativă
• Obiective ale inițiativei
• Grupuri țintă
3. Evaluare
Ar trebui să se concentreze pe rezultatele obținute, în loc de rezultatele dorite. Aspectele cheie ale procesului
ar putea fi relevante pentru factorii de decizie politică. Modalitatea inovatoare de a furniza un serviciu este un
aspect important de subliniat. Evaluarea celor mai bune practici este specifică tipului de inițiativă prezentată
și ar putea include:
• Produse
• Rezultate
• Evaluarea procesului
• Metode de analiză a politicilor publice
• Indicatori (cantitativi / calitativi)
4. Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența
Această secțiune ar trebui să abordeze următoarele informații:
• Cum a abordat această inițiativă artele creative?
• Bariere: care au fost barierele în ceea ce privește utilizarea artelor creative în această inițiativă?
Cum au fost depășite aceste bariere?
• Care au fost avantajele abordării artelor creative pentru persoanele cu demență în această inițiativă?
• Alte informații relevante cu privire la utilizarea artelor creative pentru DFC
5. Mesaje cheie pentru factorii de decizie politică
Care sunt mesajele cheie pentru factorii de decizie politică despre dezvoltarea DFC și utilizarea artelor
creative în legătură cu aceasta inițiativă?
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6. Referințe
Referințe pentru informațiile prezentate (inclusiv site-ul web al inițiativei)
Exemplele furnizate pentru inițiative de bune practici ar trebui să abordeze următoarele domenii. Ar trebui
descrise minimum 4 inițiative / partener.
Teme:
• Conștientizarea publicului și accesibilitatea informațiilor despre demență
• Planificarea proceselor de creare a comunităților prietenoase cu demența pentru a crește gradul de
conștientizare și a integra instrumente precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență
• Mediul fizic
• Accesul și luarea în considerare a demenței în rândul întreprinderilor locale și al serviciilor publice
• Servicii de inovare bazate pe comunitate prin acțiune locală, integrând instrumente precum artele
creative în îngrijirea persoanelor cu demență
• Accesul persoanelor cu demență la transport, pentru a participa pe deplin la activități comunitare și
servicii de îngrijire
Referințe:
• Alzheimer’s Disease International: Dementia Friendly Communities - Key Principles
• https://www.alz.co.uk/adi/pdf/dfc-principles.pdf
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SECȚIUNE CARE TREBUIE COMPLETATĂ DE PARTENERI
Tabel sintetic al celor mai bune practici prezentate pentru comunitățile prietenoase cu demență

Numele inițiativei

Tema celor mai bune practici
1. Conștientizarea publicului și accesibilitatea informațiilor despre demență;
2.
Planificarea proceselor de creare a comunităților prietenoase cu demența pentru a crește
gradul de conștientizare și a integra instrumente precum artele creative în îngrijirea
persoanelor cu demență;
3. Mediul fizic;
Accesul și luarea în considerare a demenței în rândul întreprinderilor locale și al serviciilor
4.
publice;
5. Servicii de inovare bazate pe comunitate prin acțiune locală, integrând
instrumente precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență;
6.

Accesul persoanelor cu demență la transport, pentru a participa pe deplin la
activități comunitare și servicii de îngrijire.

Vă rugăm să descrieți pe scurt fiecare inițiativă folosind următoarea structură de 6 itemi (maximum 500 de cuvinte /
inițiativă):
1. Cea mai bună practică a comunității prietenoase cu demența pe tema:
Conștientizarea publicului și accesibilitatea informațiilor despre demență
• Numele inițiativei;
• Descrierea inițiativei;
• Evaluare;
• Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența;
• Mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică;
• Referințe.
2. Cea mai bună practică a comunității prietenoase cu demența pe tema:
Planificarea proceselor de creare a comunităților prietenoase cu demența pentru a crește gradul de
conștientizare și a integra instrumente precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență
• Numele inițiativei;
• Descrierea inițiativei;
• Evaluare;
• Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența;
• Mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică;
• Referințe.
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3. Cea mai bună practică a comunității prietenoase cu demența în zona:
Mediul fizic
• Numele inițiativei;
• Descrierea inițiativei;
• Evaluare;
• Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența;
• Mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică;
• Referințe.
4. Cea mai bună practică a comunității prietenoase cu demența pe tema:
Accesul și luarea în considerare a demenței în rândul întreprinderilor locale și al serviciilor publice
• Numele inițiativei;
• Descrierea inițiativei;
• Evaluare;
• Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența;
• Mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică;
• Referințe.
5. Cea mai bună practică a comunității prietenoase cu demența pe tema:
Servicii de inovare bazate pe comunitate prin acțiune locală, integrând instrumente precum artele
creative în îngrijirea persoanelor cu demență
• Numele inițiativei;
• Descrierea inițiativei;
• Evaluare;
• Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența;
• Mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică;
• Referințe.
6. Cea mai bună practică a comunității prietenoase cu demența pe tema:
Accesul persoanelor cu demență la transport, pentru a participa pe deplin la activități comunitare și
servicii de îngrijire
• Numele inițiativei;
• Descrierea inițiativei;
• Evaluare;
• Arte creative pentru comunitatea prietenoasă cu demența;
• Mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică;
• Referințe.
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ANEXA 2:
METODOLOGIA CELOR 6 MESE CONSULTATIVE
ORGANIZATE CU PĂRȚILE INTERESATE ÎN ROMÂNIA
METODOLOGIA PENTRU MESELE ROTUNDE CONSULTATIVE ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA DE ASOCIAȚIA
HABILITAS - CRFP
Autori:
Ioana Căciulă – Asociatia Habilitas – CRFP;
Rodica Căciulă – Asociatia Habilitas - CRFP;
Mihai Viorel Zamfir – Asociatia Habilitas - CRFP.
DESCRIEREA MESELOR ROTUNDE CONSULTATIVE

Prima masă rotundă consultativă
Număr de întâlniri:

1

Durata fiecărei întâlniri:

1 – 1.5 ore

Perioada:

Iulie – August 2020

Numărul de participanți:

4-6

Livrabile:

• Foaie de prezență;
• Raport final pentru mesele rotunde consultative.

Tema:

Conștientizarea publicului și accesibilitatea informațiilor despre demență

Subteme:

• Sunt oamenii din comunități conștienți despre ceea ce este demența?
• Cum sunt informați oamenii cu privire la problemele legate de demență?
• Ce oportunități de a participa la activități comunitare există pentru
persoanele cu demență? Dar participarea la activități creative?
• Este recunoscută problema stigmatizării demenței în comunitate? Dar
discriminarea pe motive de vârstă?
• Sunt oamenii conștienți de nevoile persoanelor cu demență?
• Serviciile disponibile pentru persoanele cu demență sunt bine cunoscute
de îngrijitorii familiei?
• Care este potențialul artelor creative pentru a susține comunitățile
prietenoase cu demență?
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Prima masă rotundă consultativă

Întrebări care trebuie
ridicate în timpul discuțiilor:

• Care sunt măsurile disponibile în prezent pentru a spori gradul de
conștientizare a publicului și a accesa informațiile despre demență?
• Ce măsuri / inițiative trebuie create / îmbunătățite pentru ca
persoanele cu demență să participe la activități comunitare și mai
mult, la activități creative?
• Ce lipsește din practica actuală în acest domeniu?
• Ce instituții ar trebui să fie implicate?
• Care profesioniști ar trebui implicați?
• Care sunt cele mai bune strategii de implementare pentru metodele
nou concepute sau actualizate?
• Care sunt metodele de monitorizare și evaluare a eficacității acestora?
• Care sunt bugetele / resursele care ar putea fi utilizate?
• Bariere posibile
• Soluții posibile
• Care sunt beneficiile utilizării artelor creative pentru a crește gradul de
conștientizare cu privire la comunitățile prietenoase cu demența?
• Cum pot fi puse în aplicare artele creative pentru a sprijini dezvoltarea
comunităților prietenoase cu demența? Cine ar trebui să fie implicat
(profesioniști, instituții)? Cine ar trebui să implementeze formarea?
• Care sunt tipurile de politici care ar putea fi formulate și adoptate?
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A doua masă rotundă consultativă
Număr de întâlniri:

1

Durata fiecărei întâlniri:

1 – 1.5 ore

Perioada:

Iulie– August 2020

Numărul de participanți:

4-6

Livrabile:

• Foaie de prezență;
• Raport final pentru mesele rotunde consultative.

Tema:

Planificarea proceselor de creare a comunităților prietenoase cu
demența pentru a crește gradul de conștientizare și a integra
instrumente precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență

Subteme:

• Identificarea instituțiilor care ar trebui implicate în crearea comunităților
prietenoase cu demența, pentru a crește gradul de conștientizare și a integra
instrumente precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență
• La nivel local;
• La nivel național;
• la nivel european.
• Cum se creează parteneriate între instituții pentru a crea comunități
prietenoase cu demența, pentru a crește gradul de conștientizare și a integra
instrumente precum artele creative în îngrijirea persoanelor cu demență
• Pași și măsuri care trebuie luate în acest proces;
• Dezvoltarea educației despre artele creative în domeniul demenței;
• Potențiale bariere în planificarea proceselor în atingerea acestui obiectiv;
• Soluții.
•
•
•
•
•
•

Întrebări care trebuie ridicate
în timpul discuțiilor:

•
•
•
•
•

•

Care sunt măsurile disponibile în prezent;
Ce măsuri trebuie create / îmbunătățite;
Ce lipsește din practicile actuale în acest domeniu;
Care profesioniști ar trebui implicați;
Ce instituții ar trebui să fie implicate;
Care sunt cele mai bune strategii de implementare pentru metodele
nou concepute sau actualizate;
Care sunt metodele de monitorizare și evaluare a eficacității acestora;
Care este bugetul / sunt resursele care ar putea fi utilizate;
Bariere posibile;
Soluții posibile;
Cum pot fi puse în aplicare artele creative pentru a sprijini dezvoltarea
comunităților prietenoase cu demența? Cine ar trebui să fie implicat
(profesioniști, instituții)? Cine ar trebui să implementeze formarea?
Care sunt tipurile de politici care ar putea fi formulate și adoptate.
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A treia masă rotundă consultativă
Număr de întâlniri:

1

Durata fiecărei întâlniri:

1 – 1.5 ore

Perioada:

Iulie – August 2020

Numărul de participanți:

4-6

Livrabile:

• Foaie de prezență;
• Raport final pentru mesele rotunde consultative.

Tema:

Subteme:

Întrebări care trebuie ridicate
în timpul discuțiilor:

Mediul fizic
CUM SĂ CREAȚI UN MEIDU FIZIC ADAPTAT PERSOANELOR CU DEMENȚĂ

• O abordare integrată: utilizarea unui design compatibil cu demența, un
design adaptat vârstei și un design universal;
Adaptarea
mediului fizic, interior și exterior, pentru ca persoanele cu
•
demență să poată continua accesul activități cotidiene precum
cumpărături, activități bancare sau utilizarea transportului public pentru
a participa la activități comunitare;
• Adaptarea mediului fizic, interior și exterior pentru persoanele cu
demență pentru a îmbunătăți accesul la servicii de îngrijire și asistență;
• Adaptarea serviciilor în instituțiile publice și privat; (spitale,
administrație, local / central, birouri de pensii etc.);
• adaptarea serviciilor electronice / online;
• Furnizarea designului celor mai bune practici pentru îngrijirea
demenței domestice și rezidențiale;
• Adaptarea mediului fizic pentru ca persoanele cu demență să participe la
instituții și servicii creative (cum ar fi galerii de artă, biblioteci, cămine de
îngrijire medicală, centre de zi etc.)
• Adaptarea proceselor de furnizare a serviciilor în instituțiile publice și
private pentru persoanele cu demență pentru a promova participarea la
instituțiile creative / de artă.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Care sunt măsurile disponibile în prezent?
Ce măsuri trebuie create / îmbunătățite?
Ce lipsește din practica actuală în acest domeniu?
Ce instituții ar trebui să fie implicate?
Care profesioniști ar trebui implicați?
Cine ar trebui să implementeze formarea?
Care sunt cele mai bune strategii de implementare pentru metodele
nou concepute sau actualizate?
Care sunt metodele de monitorizare și evaluare a eficacității acestora?
Care este bugetul / care sunt resursele care ar putea fi utilizate?
Bariere posibile;
Soluții posibile;
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A treia masă rotundă consultativă

Întrebări care trebuie ridicate
în timpul discuțiilor:

• Cum pot fi puse în aplicare artele creative pentru a sprijini dezvoltarea
comunităților prietenoase cu demența? Cine ar trebui să fie implicat
(profesioniști, instituții)? Cine ar trebui să implementeze formarea?
• Care sunt tipurile de politici care ar putea fi formulate și adoptate?
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A patra masă rotundă consultativă
Număr de întâlniri:

1

Durata fiecărei întâlniri:

1 – 1.5 ore

Perioada:

Iulie– August 2020

Numărul de participanți:

4-6
• Foaie de prezență;
• Raport final pentru mesele rotunde consultative.

Livrabile:
Tema:

Accesul și luarea în considerare a demenței în rândul
întreprinderilor locale și al serviciilor publice
•
•
•
•

Subteme:

Susținerea angajaților cu demență;
Susținerea angajaților care îngrijesc pe cineva cu demență;
Suport pentru clienții cu demență;
Adaptarea mediului fizic în magazine, instituții publice etc.
pentru persoanele cu demență;
• Beneficiile potențiale ale artelor creative pentru
dezvoltarea afacerilor și a serviciilor în domeniul demenței;
• Utilizarea artelor creative pentru formarea angajaților și adaptarea
locurilor pentru persoanele cu demență;
• Piața potențială pentru artele creative în domeniul demenței.
•
•
•
•
•
•

Întrebări care trebuie ridicate
în timpul discuțiilor:

•
•
•
•
•
•

Ce măsuri trebuie create / îmbunătățite?
Ce lipsește din practica actuală în acest domeniu?
Care profesioniști ar trebui implicați?
Ce instituții ar trebui să fie implicate?
Which institutions should be involved?
Care sunt cele mai bune strategii de implementare pentru
metodele nou concepute sau actualizate?
Care sunt metodele de monitorizare și evaluare a eficacității acestora?
Care este bugetul / sunt resursele care ar putea fi utilizate?
Bariere posibile;
Soluții posibile ;
Care sunt beneficiile utilizării artelor creative în acest
subiect al comunităților prietenoase cu demența?
Cum pot fi puse în aplicare artele creative pentru a sprijini
dezvoltarea comunităților prietenoase cu demența? Cine ar trebui
să fie implicat (profesioniști, instituții)? Cine ar trebui să
implementeze formarea?

• Care sunt tipurile de politici care ar putea fi formulate și adoptate?
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A cincea masă rotundă consultativă
Număr de întâlniri:

1

Durata fiecărei întâlniri:

1 – 1.5 ore

Perioada:

Iulie – August 2020

Numărul de participanți:

4-6

Livrabile:

• Foaie de prezență;
• Raport final pentru mesele rotunde consultative.

Tema:

Servicii de inovare bazate pe comunitate prin acțiune locală,
integrând instrumente precum artele creative în îngrijirea
persoanelor cu demență

Subteme:

• Existența unor astfel de servicii de inovare bazate pe comunitate
(care integrează instrumente precum artele creative în îngrijirea
persoanelor cu demență), din diferite puncte de vedere:
• Tipul organizației;
• Finanțare;
• Ușurință / metoda de contact și timpul de răspuns;
• Populația țintă;
• Serviciile furnizate, inclusiv ce fel de instrumente creative
sunt utilizate;
• Acoperire teritorială.
• Încurajarea și ocrotirea utilizării instrumentelor creative
inovatoare în serviciile de îngrijire a persoanelor cu demență:
• Formarea profesioniștilor din domeniul îngrijirii demenței în
utilizarea acestor instrumente;
• Mijloace de diseminare a informațiilor despre aceste instrumente
în comunitatea profesioniștilor din domeniul îngrijirii demenței;
• Partajarea informațiilor relevante în cadrul comunității de
profesioniști din domeniul îngrijirii demenței (cercetare,
bune practici, resurse);
• Management pe termen lung pentru comunitatea profesională
• forma de organizare;
• management;
• reuniuni / evenimente;
• proiecte;
• sprijin de la egal la egal;
• Bariere în utilizarea instrumentelor creative inovatoare în
serviciile de îngrijire a persoanelor cu demență;
• Soluții.
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A cincea masă rotundă consultativă
•
•
•
•
•
•

Întrebări care trebuie ridicate
în timpul discuțiilor:

•
•
•
•
•
•

Care sunt măsurile disponibile în prezent?
Ce măsuri trebuie create / îmbunătățite?
Ce lipsește din practica actuală în acest domeniu?
Care profesioniști ar trebui implicați?
Ce instituții ar trebui să fie implicate?
Care sunt cele mai bune strategii de implementare pentru
metodele nou concepute sau actualizate?
Care sunt metodele de monitorizare și evaluare a eficacității lor?
Care este bugetul / sunt resursele care ar putea fi utilizate?
Bariere posibile
Soluții posibile
Care sunt beneficiile utilizării artelor creative în acest
subiect al comunităților prietenoase cu demența?
Cum pot fi puse în aplicare artele creative pentru a sprijini
dezvoltarea comunităților prietenoase cu demența? Cine ar
trebui să fie implicat (profesioniști, instituții)? Cine ar trebui să
implementeze formarea?

• Care sunt tipurile de politici care ar putea fi formulate și
adoptate?
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A șasea masă rotundă consultativă
Număr de întâlniri:

1

Durata fiecărei întâlniri:

1 – 1.5 ore

Perioada:

Iulie – August 2020

Numărul de participanți:

4-6

Livrabile:

• Foaie de prezență;
• Raport final pentru mesele rotunde consultative.

Tema:

Accesul persoanelor cu demență la transport, pentru a participa pe
deplin la activități comunitare și servicii de îngrijire

Subteme:

Întrebări care trebuie ridicate
în timpul discuțiilor:

•
•
•
•

mbunătățirea accesibilității;
utilizarea unei semnalizări prietenoase cu demența;
formarea personalului pe probleme de demență;
particularitățile transportului către activități creative pentru
persoanele cu demență și îngrijitorii acestora.

•
•
•
•
•
•

Care sunt măsurile disponibile în prezent?
Ce măsuri trebuie create / îmbunătățite?
Ce lipsește din practica actuală în acest domeniu?
Care profesioniști ar trebui implicați?
Ce instituții ar trebui să fie implicate?
Care sunt cele mai bune strategii de implementare pentru
metodele nou concepute sau actualizate?
Care sunt metodele de monitorizare și evaluare a eficacității lor?
Care este bugetul / sunt resursele care ar putea fi utilizate?
Bariere posibile;
Soluții posibile;
Cum pot fi puse în aplicare artele creative pentru a sprijini
dezvoltarea comunităților prietenoase cu demența? Cine ar
trebui să fie implicat (profesioniști, instituții)? Cine ar trebui să
implementeze formarea?
Care sunt tipurile de politici care ar putea fi formulate și adoptate?

•
•
•
•
•

•
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