VABILO

Spoštovani,
vljudno vas vabimo na čezmejno srečanje z naslovom 'Hoditi z demenco', s katerim želimo
opozoriti na pomen telesne aktivnosti in mobilnosti oseb z demenco, njihovih svojcev in
oskrbovalcev. Namen čezmejnega srečanja udeležencev iz Slovenije in Hrvaške je obogatiti
družabne vezi oseb z demenco in druženje posameznikov s podobnimi izkušnjami ter hkrati
krepiti občutek pobratenja, negovanje stikov in povezovanje s ciljem izboljšanja kakovosti
življenja oseb z demenco.
Kraj srečanja:
Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli Rtič, Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran

Termin srečanja:
Sreda, 11. oktober 2017, ob 14.00 uri
Program srečanja:
14.00-14.30 Sprejem udeležencev
14.30-15.00 Uvodni pozdravi in predstavitev projekta Demenca aCROsSLO (Štefanija Lukič
Zlobec predsednica Spominčice - Alzheimer Slovenija, predstavnik Hrvaškega
združenja za Alzheimerjevo bolezen, Vasja Medvešček direktor Doma
upokojencev Izola, Gregor Strmčnik župan Občine Ankaran, Tatjana Cvetko
NIJZ)
15.00-15.15 Predstavitev Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper (Helena
Videtič)
15.15-15.30 'Demenca in kako z njo živeti?' - lastna izkušnja svojcev osebe z demenco (člani
Hrvaškega združenja za Alzheimerjevo bolezen)
15.30-15.45 Aktivnosti v Domu za starejše in nemočne osebe Atilio Gamboc Umag (Sintija
Munđar)
15.45-16.00 Enodnevna šola o demenci (Tatjana Cvetko)
Projekt Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju – DEMENCA ACROSSLO sofinancira ESRR v
okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

16.00-17.15

17.15-17.30
17.30

Dihalne vaje z baloni (Vesna Hojan)
Ogled parka Zdravilišča Debeli Rtič (predstavnica MZL RKS Debeli Rtič)
'Tačke pomagačke' nas vodijo (Silva Ferletič in terapevtski pari Društva Tačke
pomagačke)
Vaje z zelenimi obroči in vrnitev v dvorano (Vanja Rotar)
Pojemo za možgane (Lili Slavec, zborček in harmonika)
Zaključek srečanja in pogostitev

Vljudno vas prosimo, da udeležbo na srečanju sporočite najkasneje do torka, 10. oktobra 2017, na:
 ++386 5 66 30 823 (Irena Majcan Kopilović, NIJZ) ali
e-mail irena.majcan-kopilovic@nijz.si

Prisrčno vabljeni in lepo pozdravljeni!
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