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VABILO 
na 

ČEZMEJNO SREČANJE V OKVIRU PROJEKTA DEMENCA ACROSSLO 
 

Spoštovani, 
 
vljudno vas vabimo na čezmejni dogodek v okviru projekta Demenca aCROsSLO, ki je 
namenjen strokovnjakom in vsem, ki se dnevno srečujejo z ljudmi z demenco. Glavni namen 
čezmejnega dogodka v okviru projekta Demenca aCROsSLO je razvoj novih znanj, izmenjava 
izkušenj, oblikovanje novih strategiji in načrtov aktivnosti, ki se bodo izvajale na 
nacionalnem nivoju na področju skrbi za  ljudi z demenco.  Hkrati bo to priložnost, da 
partnerji predstavijo rezultate projekta in dokumente, ki so v okviru projekta nastali in so 
uporabni tudi za druge institucije. 
 
Kraj in čas dogodka: sobota, 9. 12. 2017, Hotel International Zagreb, pričetek ob 9.15. 
 

Program čezmejnega dogodka  
HOTEL INTERNATIONAL, SOBOTA, 9. 12. 2017, DVORANA GRAND SALON 

9:15 1. tematski sklop 

Izboljšanje skrbi in nege oseb z demenco  
Moderatorica: Alenka Volk, vodja projekta Demenca aCROsSLO 

 
Dom upokojencev Izola  
Vsebina in cilji projekta Demenca aCROsSLO in vloga vodilnega partnerja  
Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen  
Program usposabljanja osebja domov za starejše in nemočne osebe in negovalcev, ki 
izvajajo storitev pomoči na domu   
Občina Umag  
Priporočila za optimizacijo življenjskih pogojev ljudi z demenco v domovih  
Obalni dom upokojencev Koper 
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Optimizacija storitve pomoči na domu in Navodila za prepoznavanje znakov demence ter 
ravnanje v primeru, ko oseba kaže znake demence   
Razprava 

  Odmor 
12:00 2. vsebinski sklop 

Izkušnje projekta Demenca aCROsSLO 
Moderatorja: Tomislav Huić in Ivana Portolan Pajić 

 
Dom Atilio Gamboc Umag  
Izkušnje uvajanja storitve pomoči na domu za osebe z demenco in optimizacija Doma Atilio 
Gamboc v Umagu  
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovenija  
Komunikacija v okviru projekta Demenca aCROsSLO  
Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen  
Čezmejne delovne skupine, rezultati projekta in možnosti za nadaljevanje dela 

  Razprava in zaključki 
14:00 Zaključek dogodka in pogostitev 

 

IZOBRAŽEVALNA PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA SVOJCE IN LJUDI S DEMENCO 

HOTEL INTERNATIONAL, SOBOTA, 9. 12. 2017, DVORANA KORNATI 

 

Delavnice – sobota 9.12.2017 
9:15–
10:45 N. Klepac in M. Ivičić: Praktične metode ugotavljanja demence 

12:00–
13:30 M. Dajčić in M. Lacko: Živeti z osebo z demenco in skrbeti zanjo  

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do srede, 6. 12. 2017, na telefon +385 91 4004 
138 ali na e-mail tajana@alzheimer.hr. 

Prijazen pozdrav, 

Tajana Dajčić 


