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Ez a füzet az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító sz{mú „A szoci{lis {gazat módszertani 

és inform{ciós rendszereinek megújít{sa” c. kiemelt projekt és a Hegyvidéki Szoci{lis Központ 

együttműködésének keretében 2020. december 4-én megrendezésre került szakmai napj{hoz 

készült, röviden összefoglalva az ott elhangzottakat.  

 

A szakmai napon szót ejtettünk olyan új kezdeményezésekről, melyek az elmúlt időszakban 

indultak útjukra ak{r online, ak{r „hagyom{nyos” form{ban. Ezen kezdeményezések közös célja, 

melyre felfűztük a szakmai nap programj{t, hogy a demenci{val élők hozz{tartozóinak nyújtson 

segítséget. Az al{bbiakban az előad{sok rövid ismertetése olvasható, elhangz{suk sorrendjében, 

az ismertetők végén pedig azok képek tal{lhatóak, melyek a rendezvényen készültek.  

 

 

  



 

 

Dr. Pék Győző, az esemény moder{tor{nak rövid összefoglalója:  

Amit szóban is megjegyeztem leírom: A „Merre tov{bb” kérdésre tov{bbi kérdések merülnek fel:  

Egyrészt az Alzheimer Cafék eredeti alapvető ir{nya és motiv{ló ereje a szerveződés önkéntes 

jellegéből adódik. Akik elkezdték vagy a tov{bbiakban újabbakat szerveznek rendelkeznek belső 

motiv{cióval, ami persze sz{mos külső tényező, tapasztalat eredője is. 

Saj{t hozz{tartozó érintettsége, szakmai, szervezői vivőerők, a „tegyünk valamit, ami hasznos” 

sürgető ereje és még sorolhatn{nk. Az előadók többségénél egyértelmű volt az, hogy a meglévő 

szalmai keretek, anyagi b{zisok, szervezési lehetőségek megújít{sa, bővítése elkötelezett kreatív 

módon vegyítheti az egyéni elkötelezettséget a szervezeti lehetőségek előnyeivel. Figyelembe kell 

ugyanakkor azt is venni, hogy a szervezeti keretek adta formaliz{l{s elmehet a túlzott bürokr{cia 

ir{ny{ba is. Jó értelemben vett középút szükséges középszerűség nélkül… 

Az előadók színes, széleskörű, innovatív, kreatív megold{saikkal, nagy kín{latot nyújtottak 

minden résztvevő sz{m{ra.   

A jelen pandémi{s helyzetben egyértelmű a különböző form{jú online lehetőségek kihaszn{l{sa, 

ami a különböző médiumok érintkezési pontjait tal{lja meg. Jó példa erre a Hegyvidéki Demencia 

Iroda szerte{gazó gyakorlata. Innovatív és példaadó a DemenSzia kezdeményezés a video 

tanfolyamokkal, a Demenci{val Otthon Medico-Szoci{lis Központ erős orvosi-szakmai h{ttérrel, 

kreatív megold{sokkal. Impon{lóan nagy hat{súak, orsz{gos mozgalmakat indítóak a fizikailag is 

aktiv{ló Örömt{nc és Demencia séta kezdeményezések, gyakorlatok. Az „Együtt töltött idő” 

magas szakmai színvonalú könyv kiv{lóan struktur{lja a bevethető foglalkoztat{si form{kat 

érzelmeket is megmozgatva, ami, mint kiderült online is elérhető. Az „Online hozz{tartozói 

tanfolyamok” gyakorlata és tapasztalata külön előad{st is érdemelt és a „Demenci{val kapcsolatos 

szakmafejlesztési ir{nyok és lehetőségek kiemelt projekt…” tömör és lényegbev{gó bemutat{sa jól 

szolg{lta az {tfogóbb rendszerbe illeszkedő megold{sok és építkezés szükségességét és 

tapasztalatait. 

Az utolsó előad{s kiv{lóan összegezte, hogy Mosonmagyaróv{ron a „demenciabar{t” nem csak 

egy jó szakmai szlogen, hanem egy széleskörű sikeres, eredményes esélyjavító, élő program. 

Egyben az is elhangzott, hogy jó lenne a közösségek, intézmények érintettek részéről az tov{bbi 

pozitív visszajelzés, megerősítés. Úgy gondolom, hogy ez a kiv{lóan megszervezett konferencia 

online form{ban is nagy megerősítést jelentett minden résztvevő sz{m{ra mind szakmai 

inform{ciókban, mind motiv{ciókban és kijelölt sz{mos j{rható utat. 

Érdemes a virtu{lis konferencia nyújtotta szakmai közösséget folyamatosan „karban tartani”, 

kiszélesíteni tapasztalatok, ötletek és tov{bbvivő, megtartó érzelmek, impulzusok megoszt{s{val. 

Tov{bbi sikereket és „erőt, egészséget”! 

elérhetőségek: 

e- mail: viktorbaker55@gmail.com 

levelezési cím: Pszichológiai Intézet, 4002 Debrecen,Pf. 400. 

telefon: (52)512-900  /23665 

mailto:viktorbaker55@gmail.com


 

 

 

Demenci{val kapcsolatos szakmafejlesztési ir{nyok és lehetőségek a kiemelt projekt 

keretében – Busi Zolt{n, SZGYF, szakmai vezető EFOP 1.9.4 projekt 

A projekt célja a szoci{lis {gazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, 

kutat{si/tudom{nyos és igazgat{si feltételeknek a hatékony közfeladat ell{t{s és a 

közszolg{ltat{sok jobb hozz{férhetősége érdekében. A szoci{lis és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

{gazat jogszab{lyokban rögzített feladatainak megvalósít{s{t szolg{ló, központilag tervezhető, 

kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technik{k és technológi{k, újít{sok az {gazati 

szereplők – beleértve az igénybevevőket és a nyilv{noss{got – sz{m{ra úgy {lljanak 

rendelkezésre, hogy az ismeretek és inform{ciók transzfer{l{sa a felhaszn{l{s szempontj{ból a 

lehető legkevesebb költséggel (és idővel) j{rjon. 

A Konzorciumvezető (SZGYF) biztosítja a Projekt teljes körű, eredményes, szab{lyoknak 

megfelelő megvalósít{s{hoz szükséges, a Konzorciumi tagok (M[K, OH, KSH-NKI) feladatain túl 

megjelenő, valamennyi feladat, tevékenység elvégzését. /bővebb inform{ciók: 

https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-1-9-4-vekop-16-2016-00001 / 

 

 

 

A „Demencia alprojekt” keretei között megvalósul az al{bbiak szerint: 

 Idősell{t{s Orsz{gos H{lózata 1544 taggal rendelkező levelező lista működtetésével és 

hírlevelekkel /bővebb inform{ció: www.szocialisportal.hu /,  

 Az Alzheimer/Memória Cafékkal folytatódtak a kapcsolat felvételek és az együttműködés 

erősítése /bővebb inform{ció: http://szocialisportal.hu/esszencia /, 

https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-1-9-4-vekop-16-2016-00001%20/
http://www.szocialisportal.hu/
http://szocialisportal.hu/esszencia%20/


 

 

 Csatlakoztunk Magyarorsz{g {tfogó egészségvédelmi szűrőprogramj{hoz, a 

szűrőkamionon a demencia szűrést a projekt biztosítja, 

 Demencia tan{csadó pilot megvalósít{sa 8 intézményben 16 fő bevon{s{val. A pilot 

szakmai tartalm{t felkérés alapj{n {gazatközi munkacsoport dolgozta ki. 

 

 

 

Elérhetőségek:  

Busi Zolt{n 

EFOP 1.9.4. kiemelt projekt szakmai vezető 

E-mail: busi.zoltan@szgyf.gov.hu   

www.szgyf.gov.hu 

  

  

mailto:busi.zoltan@szgyf.gov.hu
http://www.szgyf.gov.hu/


 

 

 

Online hozz{tartozói tanfolyamok – Szabados-Slez{k Brigitta, idősell{t{sból 

szakvizsg{zott szoci{lis menedzser 

A rendelkezésemre {lló időben arról elmélkedtem, hogy van- és ha igen miért létjogosults{ga egy 

demencia tém{jú laikus képzésnek. Ez a képzés hogyan tudna hatékonyan megvalósulni a 

jelenlegi pandémi{s helyzetben?  

A laikus képzés szükségszerű, hisz a demenci{val élők mellett a csal{dtagok azok, akik a 

gondoz{s, a mindennapi ell{t{s és betegkísérés feladatkörét ell{tj{k. A demenci{val élők {pol{sa, 

gondoz{sa nem végezhető „sikeresen”, ha nincsenek az ell{t{s{ban résztvevők speci{lis ismeretek 

és tud{s birtok{ban. 

A biztons{gi óvintézkedések miatt kényszerülünk a laikus képzésünket online form{ban tartani. 

A 10-15 fős csoportok, 5 egym{st követő, alkalmanként 2-2 óra időtartam erejéig közösen fedezik 

fel a demencia rejtélyes vil{g{t. A képzés tematik{ja nagyban hasonlít , annak leegyszerűsített 

form{ja, a DemenciaMorzs{k szakmai tanfolyam (T-14-015/2020 )  a  demenci{ban szenvedő 

betegek gondoz{s{ban résztvevő szakemberek részére egy 24 pontot érő , szabadon v{lasztható 

programunknak. 

Elérhetőségeink: 

E-mail: b.szabados@demenciamorzsak.hu 

Facebook: DemenciaMorzs{k csoport https://www.facebook.com/groups/3072005686161906 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCp_eM0vPE6Y6sS0fCpuAITA  

 

 

mailto:b.szabados@demenciamorzsak.hu
https://www.facebook.com/groups/3072005686161906
https://www.youtube.com/channel/UCp_eM0vPE6Y6sS0fCpuAITA


 

 

 

Online Alzheimer café – Kocsis Judit, Hegyvidéki Szoci{lis Központ Demencia Iroda  

A tavaszi lez{r{s következtében az Alzheimer Café-k is bez{r{sra kényszerültek, és nem tudni, 

mikor indulhatnak újra. Az ott létrejött kis közösségek rendszeres tal{lkoz{sa ellehetetlenült. Az 

online ad{sok célja az, hogy amennyire lehet, megmaradjon a kapcsolat, az érintett csal{dok ne 

szigetelődjenek el, illetve inform{cióhoz jussanak. Budapest 12. kerületében szervezett online 

Cafékkal több platform felhaszn{l{s{val is prób{ltunk eljutni az érintettekhez – a facebook-on 

keresztül élő ad{sokkal, felvételről honlapon keresztül (linkre kattint{ssal), a helyi TV {ltal 

sug{rzott ad{ssal, illetve tartalmi összefoglalókkal jelentkeztünk a helyi újs{gban. M{s 

intézményekkel összefogva virtu{lis programsorozatokat szerveztünk, amelyekbe szintén 

belecsempésztünk 1-1 tém{hoz illeszkedő Alzheimer Café „különkiad{st”. Az volt a tapasztalat, 

hogy b{r szívesen követték az érintettek ezeket az ad{sokat, bővült a nézettségi kör, és m{s Café-k 

is megosztott{k a videókat, a valódi tal{lkoz{st nem pótolhatja, hosszút{von is csak kiegészítésre 

alkalmas ez a forma.  

 

Elérhetőségek:  

Budapest Főv{ros XII. kerület Hegyvidéki Önkorm{nyzat 

Hegyvidéki Szoci{lis Központ, Demencia Iroda 

 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 

Tel.: 06-30-630-9513 

e-mail: demenciairoda@hszk.hu 

https://hegyvidekigondozas.hu/szepkoruakert/demencia-iroda 

 

             

 

 

  

mailto:demenciairoda@hszk.hu
https://hegyvidekigondozas.hu/szepkoruakert/demencia-iroda


 

 

 

DemenSzia - Cserb{n Józsefné kuratóriumi elnök, Modus Alapítv{ny  

A demenci{król és azok leggyakoribb fajt{j{ról az Alzheimer-kórról egyre több szót kell ejtenünk! 

Részben azért, mert sokakat érint, részben pedig azért, mert ez a kór komoly v{ltoz{st hozhat a 

csal{dok életébe. A betegnek és környezetének fel kell készülnie a demencia okozta jövőbeni 

kihív{sokra, a megv{ltozott élethelyzetre! L{ttuk, hogyan küzdenek a hozz{tartozók a betegséggel 

és az {pol{s okozta kihív{sokkal! 

Amikor a DemenSzia ötlete felmerült bennünk, arra kerestük a v{laszt, hogyan tudunk könnyen 

elérhető form{ban, ingyenesen, közérthető inform{ciókkal szolg{lni az érintett hozz{tartozók felé. 

Így született meg a DemenSzia Program ötlete, amely a Modus Alapítv{ny önkéntesen v{llalt 

szolg{ltat{sa. Célunk, hogy rendszeresen megjelenő videók segítségével alapvető inform{ciókat, 

praktikus tan{csokat osszunk meg a hozz{tartozókkal, segítve az otthoni „{polók” munk{j{t. 

Programunkat ez év febru{rj{ban indítottuk, rövid filmjeinket eddig 20 000 alkalommal 

tekintették meg az érdeklődők, és ez a sz{m folyamatosan emelkedik. A videoblog ön{lló 

honlappal és facebook oldallal is t{mogatott, követőink döntő többsége érintett hozz{tartozó. 

Elérhetőségek:  

Modus Alapítv{ny 

Székhely: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 1/b. 

Képviseli: Cserb{n Józsefné kuratóriumi elnök 

 e-mail: cserbana@modus.hu, modus@modus.hu 

 tel.: +36 20-213-0018   

 

 

 

mailto:cserbana@modus.hu
mailto:modus@modus.hu


 

 

 

Útkereső - Demenci{val Otthon Medico-Szoci{lis Központ - Dr. K{z{r [gnes 

 

A MEMODOM csoport tagja 

Egészségügyi és szoci{lis {gazati szakemberek, kiegészülve informatikusokkal, 

villamosmérnökkel v{llalkoznak arra, hogy életminőség megtartó szolg{ltat{sokat fejlesszenek a 

demenci{val élőkért és csal{djaikért. Ez a MEMODOM csoport.  

2020.09.01-én megnyílt meg a Demenci{val Otthon Medico-Szoci{lis Központ a demenci{val 

élőket segítő szakemberek összefog{s{val. 

A Demenci{val Otthon Medico-Szoc{lis Központot közösségi térként hat{rozom meg a 

legszívesebben. Sz{momra ez azt jelenti, hogy mindenkit, akit érint a demencia betegként vagy 

gondozó csal{dként, hivat{s{n{l fogva vagy érdeklődőként szeretettel v{runk. Demenciabar{t 

közösségként egészségügyi szolg{lattal, szoci{lis szolg{ltat{ssal és oktat{ssal t{mogatjuk az 

érintetteket és gondozóikat. Demencia szűrés és belgyógy{szati szemléletű palliatív gondoz{s 

mellett a hozz{tartozók gondozóv{ v{l{s{t t{mogatja az egészségügyi szolg{lat. 

Személyközpontú gondoz{ssal, képességek előhív{s{val, rendszeres testmozg{ssal és alternatív 

ment{lhigiénés módszerekkel zajlik a demenci{val élők közösségében a munka. Az oktat{ssal a 

csal{di gondozói kompetencia fejlesztése mellett, a szakemberek demencia tov{bbképzésén túl a 

demenci{val még ön{llóan élők mindennapi nehézségeit jelentő ügyintézés szolg{ltatóit is tudjuk 

t{mogatni. A központ célja a személyes t{mogató segítségen túl a demenciabar{t 

közösségteremtés.  

A központban orvosi és szakgondozói rendelés működik, bejelentkezés alapj{n. Az intézmény 

mag{n finanszírozott, fenntart{s{hoz az ell{t{sokért díjat kell fizetni. A díjak a honlapon 

megtekinthetőek. A 2020-as évet meghat{rozó pandémia miatt tan{csad{saink online is 

elérhetőek, előzetes email-ben történő kapcsolatfelvétel ut{n. A személyes ell{t{sokon túl elméleti 

és gyakorlati képzéseket vezetünk, egyéni és csoportos form{ban, a demenci{val élőkkel való 

kommunik{ció és a fekvőbeteg gondoz{s tém{iban.    

 

Elérhetőségek: 

Cím: 3529 Miskolc Papszer utca 44.sz. 

Tel.: +36 46 541-581, +36 20 411 8989 

Mail: demenciavalotthon@gmail.com 

Web: www.demenciavalotthon.hu 

Az intézmény vezetője: Dr. K{z{r [gnes, ügyvezető tulajdonos, belgyógy{sz és h{ziorvos szakorvos  

Működtető: Demenci{val Otthon Kft.  

http://www.demenciavalotthon.hu/


 

 

 

 

Néh{ny kép a Demenci{val Otthon Medico-Szoci{lis Központ belső kialakít{sról:  

          

 

      

 



 

 

 

Örömt{nc és séta orsz{gos kezdeményezés az Alzheimer Vil{gnapon – Jobb{gy  M{ria 

AC koordin{tor, SZGYF – Radv{nszki Edit szenior örömt{nc oktató  

Összefog{s az Alzheimer Cafék és a Szenior örömt{ncosok részvételével az Alzheimer 

Vil{gnapon 

Öröm és szenvedés, nyitotts{g és bez{rkóz{s, közösség és mag{ny - a két végpont, amit az örömt{nc és a 

demencia jelent. Furcsa ellentmond{s, ami egyben a „gyógymód” is lehet? A pandémia alatt az Alzheimer 

Cafék működése vagy szünetelt, vagy on-line form{ban valósult meg, ami frusztr{ciót jelentett a 

szervezőknek és a hozz{tartozóknak is. Hogyan lehetséges egy közös orsz{gos akciót szervezni két olyan 

csoportnak, melynek egyik fele még alkalmazott, a m{sik fele m{r többségében nyugdíjas korú, civil? 

A rendezvény a h{rom éve kezdődött orsz{gos sét{hoz kapcsolódott, ezért m{r nem a null{ról 

kezdtük a szerezést. Az Alzheimer Cafék szervezői és a Szenior örömt{ncosok is rendkívül 

motiv{ltak, széles kapcsolatrendszerrel, mozgósító erővel rendelkeznek. Ezért könnyű volt 

bevonni őket a 2020. szeptember 21-én, az Alzheimer Vil{gnapon 17 ór{ra meghirdetett orsz{gos 

rendezvénybe.  

A szervezést két FB oldalon (https://www.facebook.com/groups/198619800605711  és  

https://www.facebook.com/groups/759636471460710 ) e-mailen és telefonon intéztük, a résztvevők 

egym{snak adt{k tov{bb az inform{ciót.  Hatalmas energi{t kaptunk a jelentkezőktől. 

Az Alzheimer vil{gnapot 1994-ben a WHO (Egészségügyi Vil{gszervezet) t{mogat{s{val a 

Nemzetközi Alzheimer T{rsas{g kezdeményezte. Javaslatuk az volt, hogy minden év szeptember 

21-én, szerte a vil{gon felhívj{k a figyelmet az egyre terjedő betegségre, a t{rsadalmi összefog{s 

szükségességére és a betegek életkörülményeinek javít{s{ra.  

Ezért v{lasztottuk ezt a napot az orsz{gos flashmob időpontj{ul. Felhív{sunkban azt emeltük ki, 

hogy orsz{gos közös t{ncunkkal és az ezeket kiegészítő szakmai programokkal fejezzük ki 

szolidarit{sunkat a betegséggel élőkkel és hozz{tartozóikkal. E mellett a szenior örömt{nc 

elterjedése, elterjesztése – különösen a 60+ koroszt{lyn{l – megelőző célzatú is, hiszen ennek a 

t{ncform{nak több különlegessége is van. Ezekből kiemelkedik, hogy fejleszti a memóri{t: az 

egyszerű lépések megjegyzése, a ritmusra, a zenére, a m{sikra való odafigyelés összpontosít{st 

igényel a résztvevőktől. P{rhetes t{nc ut{n az agynak azok a területei is aktiviz{lódnak, melyek 

addig nyugalomban voltak, a zene-t{nc segítségével összekapcsolódik a jobb és bal agyfélteke.  

Javítja az egyensúlyérzéket és orient{ciót és kiv{ló közösségi alkalom.  

A rendezvényhez 76 település csatlakozott, és több ezren fejeztük ki a t{nc segítségével is 

szolidarit{sunkat a betegséggel élőkkel!  

https://www.facebook.com/groups/198619800605711
https://www.facebook.com/groups/759636471460710


 

 

 

 

 

 

A rendezvényről készült cikk 2020 decemberben a Szociálpolitikai Tükörben jelenik meg. 

Elérhetőségek: 

Jobb{gy M{ria     Radv{nszki Edit 

AC koordin{tor      szenior örömt{nc-oktató 

SZGYF Módszertani Főoszt{ly EFOP 1.9.4. REdit Szenior Örömt{nc Klub 

e-mail: jobbagy.maria.agnes@szgyf.gov.hu         e-mail: radvanszkiedit@gmail.com 

mobil: 06/20-9120-937    mobil: 06/20-311-4068 

http://szocialisportal.hu/alzheimer-cafe  https://www.redit.hu/ 

 
  

https://www.facebook.com/redit.tanckub/?__cft__%5b0%5d=AZWuiHsL9IkJ-ETlJ7_D7u2ef1fJTep6z09X4iBvu3VQK9VAFHYgcxoSYFKg4tj-ihFxyPhR4D3nFNAF03cxnhEo4L4wTh6a8FwTl6QNF3FU1HC5zU8VhOXlSjYfGoodc334eMsg8lznN-Yjjk-O-fj_voYSBCS6iy_taZfsDsATu4JpDujxlb4m3pT-JjohV0o&__tn__=-UC%2CP-R
mailto:jobbagy.maria.agnes@szgyf.gov.hu
http://szocialisportal.hu/alzheimer-cafe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.redit.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wPsrCQ96eKj6t3gZ3cS5g3pP9qKtIfeexgrZOXuXhozI3i5EeK_YWJoE&h=AT3DQVTttbgCJHc_dCGD_E8gS04D105dw3fvG9AkOhgRsHL4EuBXR-1FHatQb8oFDqUMmPq-RcT7-QnWZe6utg8vJI64gkIlunznQLzydInc7YqimYGmC8cQyS2m4NKTfGrZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3INHz9YjkDzpGUfdpyDFU2A2Miz_A7GC2BoRUkiMTjbsI1icC_JVkmHoeM_jtbsPgpybnWrBW3MuJduLqKxsN9K3Ucg0TA07Dy3GRgZ3mNUscIHuC8BThfD7F9BM9g68xZDjvHD1lE7A6YSwlys4E4wEkhSA7FMum7Oy5yPq0vP7bdVKFPT_ylHg71LsSDDD0uNap8rByZ4Q


 

 

 

Új kiadv{nyok – Együtt töltött idő – Somorjai Ildikó szociológus 

Ez a könyv szól a szoci{lis ell{t{sban dolgozó szakembereknek, a gondozó hozz{tartozóknak és a 

demenci{val élőknek egyar{nt. Értelmes, hasznos, szórakoztató, j{tékos tevékenységekhez 

aj{nlatok gyűjteménye. (Nem "csak" feladatok és nem fejlesztés.) 

Az ilyen jellegű tevékenységek pozitív hat{ssal vannak a demenci{val élő személyre: lassul az 

{llapotroml{s, javul a közérzete, biztons{gérzetet ad és hasznoss{g tudatot. V{ltozik a 

kapcsolatok minősége is, kevesebb lesz a konfliktus, az „együttes élmény” közelebb hozza 

egym{shoz a gondozót és a gondozottat. Lehetőség nyílik új kapcsolatok építésére, demencia -

bar{t programok megvalósít{sa {ltal, pl. ének, zene, reminiszcencia csoport. Az utolsó fejezetben 

az öröm perceit t{rgyaljuk, súlyos demencia esetében. Együtt nevetni még akkor is jó, ha m{r 

nincsenek szavak. 

 

 

 

A kiadv{nyba az al{bbi linken lehet beleolvasni:  

https://issuu.com/tegy-az-idosokert-alapitvany/docs/egyutt_toltott_ido-

ok?fbclid=IwAR2McWQ9cp7Xr9ZvPxIqebyZCbWy1bacR__-xDsQVjBORM7-E2HSUuBNXrw  

A kötet virtu{lis bemutatója az al{bbi linken érhető el:  

https://www.youtube.com/watch?v=65UvOVlarhU  

Elérhetőség:  

email: ildiko.somorjai@gmail.com  

 

https://issuu.com/tegy-az-idosokert-alapitvany/docs/egyutt_toltott_ido-ok?fbclid=IwAR2McWQ9cp7Xr9ZvPxIqebyZCbWy1bacR__-xDsQVjBORM7-E2HSUuBNXrw
https://issuu.com/tegy-az-idosokert-alapitvany/docs/egyutt_toltott_ido-ok?fbclid=IwAR2McWQ9cp7Xr9ZvPxIqebyZCbWy1bacR__-xDsQVjBORM7-E2HSUuBNXrw
https://www.youtube.com/watch?v=65UvOVlarhU
mailto:ildiko.somorjai@gmail.com


 

 

Mi kerül a demencia h{tizs{kba? – Zimmerer K{rolyné intézményvezető,  Kistérségi 

Egyesített Szoci{lis Intézmény Alapszolg{ltat{si Centrum 

A Demenciah{tizs{k ötletét Belgiumból hoztuk, ahol 2019 tavasz{n voltunk tanulm{nyúton. Egy 

egyszerű megold{s arra, hogy inform{ciókat tudjunk adni a hozz{tartozóknak, gondozó 

csal{dtagoknak, erre nagy szükség van. A kivitelezést a Gondoskod{s Alapítv{nnyal tudtuk 

megvalósítani, így p{ly{zati t{mogat{ssal 10 db h{tizs{kot készítettünk, melyekre felkerültek a 

Demenciabar{t logó és az Alzhiemer Café logó. Fontosnak gondoljuk, hogy minden esetben 

legyen logó és arculat. A h{tizs{k is egyfajta kommunik{ció, hiszen a betegséggel egy terhet vesz 

mag{ra a gondozó csal{d, de ez a teher egyben inform{ciót is tartalmaz, amiből soha sem elég! 

 

A h{tizs{kot a Mosonmagyaróv{ri térség 10 pontj{n helyeztük el. Elsősorban szoci{lis 

intézmények telephelyein tal{lhatóak meg pl. Csal{d- és gyermekjóléti központ, Idősek Klubjai, 

Idősek Otthona, Alapszolg{ltat{si Centrum, de egy h{tizs{kot mindig viszek magammal az 

Alzheimer Cafékra, és egy h{tizs{kot a v{rosi Könyvt{rba is elhelyeztünk. A h{tizs{kba 

könyveket, szóróanyagokat, kiadv{nyokat, egy DVD filmet, és egy összefoglaló t{jékoztatót – ezt 

én szerkesztettem, web oldalak, facebook oldalak, tov{bbi könyv címek, és inform{ciók vannak 

rajta. A könyvek: Juh{sz [gnes Memóriaőrző és Demencia szak{pol{s c. könyvét helyeztük a 

h{tizs{kba, tov{bb{ egy [pol{stani Alapismeretek c. könyvet, 300 jótan{cs alzheimer-korral 

élőknek és gondozóiknak, tov{bb{ demenci{val kapcsolatos regényeket. Nagyon hasznosak még a 

különböző szóróanyagok melyek az alapítv{nyról, az Alzheimer Caféról és a helyi szoci{lis 

ell{tórendszerről szólnak, de egy rövid szóróanyag van a demenci{ról is. 

 

A h{tizs{kokat ingyenesen lehet elvinni – kölcsönözni – csak a nevet, telefonsz{mot írjuk fel, 

megegyezünk, hogy kb. h{ny hétre szeretné valaki elvinni, így minim{lis adminisztr{cióval 

működik. 
 

 

Zimmerer K{rolyné 

intézményvezető 

Alapszolg{ltat{si Centrum 

Kistérségi Egyesített Szoci{lis Intézmény 

Cím: 9200 Mosonmagyaróv{r, Zichy Mih{ly u. 5. 

Tel: +36 96 206 041 

Mobil: +36 20 40 600 60 

E-mail: alapszolgaltatas@szocmkt.hu 

Web: www.szocmkt.hu 
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Az esemény résztvevőiről készült képek:  
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