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КАКВО Е ДЕМЕНЦИЯ 

В 21-ви век сме изправени пред значима демографска тенденция: застаряване, поради увеличаване на 

продължителността на живота и намаляване на раждаемостта в повечето страни. Според ОН процента на  

хора над 65 г. ще се увеличи от 9 % през 2019 до 16 % през 2050. На европейско ниво демографската 

тенденция за стареене се очаква да бъде още по-висока – 28% от населението ще бъде на възраст 65 години 

и нагоре през 2050г. 

В контекста на застаряването на населението се наблюдава повишено разпространение на хронични 

заболявания и мултиморбидност. Възрастните хора имат повече здравословни проблеми и е голямо 

предизвикателство да се осигури качествено здравно обслужване и социална подкрепа за тях. Един от 

здравословните проблеми със значително въздействие на лично, общностно и обществено ниво е 

деменцията. 

Деменцията е термин, използван за описание на всяко състояние, при което разнообразие от различни 

мозъчни функции като памет, внимание, мислене, език и поведение, се влошават с течение на времето. 

Нарушението на когнитивните функции обикновено се придружава от промени в настроението, социалното 

поведение или мотивацията. 

Има много различни форми на деменция. Болестта на Алцхаймер е най-честата форма на деменция (60–

70% от всички случаи). Други форми включват съдова деменция, деменция с тела на Леви, деменция от 

болестта на Паркинсон и фронтотемпорална деменция. 

 
Признаците и симптомите, свързани с деменцията, могат да бъдат разглеждани на три етапа 

Ранен етап: честите симптоми включват проблеми с паметта и дезориентация в пространството и времето. 

Този етап често се пренебрегва, защото проблемите възникват постепенно. 

Среден етап: симптомите стават по-сериозни и включват проблеми с паметта, свързани със скорошни 

събития и имена на хора, затруднения с комуникацията, промени в поведението, включително скитане, 

повишена нужда от помощ за лична грижа. 

Късен етап: това е почти пълна зависимост и неактивност. Нарушенията на паметта са сериозни и други 

признаци и симптоми стават по-очевидни. Симптомите включват проблеми с припомнянето на личната 

история на човека, затруднено разпознаване на роднини и приятели, дезориентация в пространството и 

времето, нужда от помощ с личното обслужване, промени в поведението, включително агресия и 

обездвижване. 

Въпреки че деменцията засяга предимно възрастни хора, тя не е нормална част от стареенето. Това е 

заболяване на мозъка, с много по-голямо влошаване на когнитивната функция от това, което може да се 

очаква от нормалното стареене. В момента има лекарства за третиране на деменция –  те могат да облекчат 

някои от симптомите, но не осигуряват излекуване. Следователно, става още по-важно да се съсредоточим върху 

предоставянето на подкрепа и грижи за лица, живеещи с деменция, и за хората, които се грижат за тях. 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ДЕМЕНЦИЯТА 

През 2018 г. е изчислено, че 50 милиона души по света имат деменция. Общият брой на хората с деменция 

се очаква да нарасне до 82 милиона през 2030 г. и 152 милиона през 2050 г. На всеки три секунди човек е 

диагностициран с деменция в световен мащаб. 

 
Честотата на деменцията се увеличава с нарастването на възрастта, като застаряващото население е 

основната причина за прогнозираното увеличение. Честотата на деменцията се удвоява с увеличаване 

на възрастта на всеки 6,3 години: от 3,9 на 1000 човека на възраст 60-64 години до 104,8 на 1000 човека 

на възраст 90+. По-голямата част от хората с деменция са възрастни хора. Изчислената пропорция от 

общото население 60+ с деменция е между 5-8%.  

Рисковите фактори за деменция включват възраст, генетични фактори, медицински състояния и 

заболявания (като диабет, хипертония, кръвно налягане, обезитет), депресия, фактори на начина на 

живот (физическо бездействие, пушене, нездравословна диета, прекомерен алкохол) и наранявания на 

главата. 

58% от всички хора с деменция живеят в страни с ниски или средни доходи. Делът на хората с деменция, 

живеещи в тези страни, се очаква да се  увеличи до 63% през 2030 г. и до 68% през 2050 г. 

 
КАК ДЕМЕНЦИЯТА ВЪЗДЕЙСТВА НА ОБЩНОСТИТЕ? 

Въздействието на деменцията може да се разгледа на три взаимосвързани нива: индивидът с деменция, 

неговото семейство и приятели и обществото. 

 
Деменцията засяга способността за извършване на ежедневни дейности и е една от основните причини 

за увреждане сред възрастните хора. Най-голямото и въздействие е върху качеството на живот както на 

хората с деменция, така и на техните семейства и гледачи. Деменцията обикновено се свързва с особено 

сериозна нужда от грижи като лягане и ставане от леглото, обличане, ходене до тоалетната, къпане и 

хранене. Нуждата от подкрепа от болногледач често започва в началото на деменцията, засилва се с 

напредването на болестта и продължава до смъртта на пациента. Физическият, емоционалният и 

финансовият натиск могат да причинят голям стрес на семействата и болногледачите – те трябва да бъдат 

подкрепени от здравната, социалната, финансовата и правната система. 

 
Има тежка стигма, както за хората с деменция, така и за лицата, които се грижат за тях. Те съобщават за 

загуба на приятели и социален живот след диагностициране, тъй като хората ги избягват или се стремят да 

не контактуват с тях. Заради това хората с деменция могат да изберат или да бъдат принудени да се оттеглят 

от социални ситуации и дейности и това води до социална изолация, загуба на самоидентичност и влошено 

психично състояние. 
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Глобалните разходи за деменция са се увеличили от 604 млрд. долара през 2010 г. на 818 млрд. долара 

през 2015 г. За 2015 г. общите разходи представляват 1,09% от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП), а 

преките разходи представляват 0,65% от глобалния БВП. Директните разходи за медицинско обслужване 

представляват 20% от глобалните разходи за деменция, докато директните разходи за социалния сектор и 

неформалните грижи представляват приблизително 40%. По-бедните страни имат по-малко икономически 

и човешки професионални ресурси, с които да отговорят на здравните и социалните нужди на бързо 

нарастващото им застаряващо население. Общите разходи като дял от БВП варират от 0,2% в страните с 

ниски и средни доходи до 1,4% в страните с високи доходи. 

Грижите за по-възрастните пациенти зависят от културата на всяка държава. В западноевропейските страни 

дългосрочната подкрепа се предоставя от държавата чрез платена услуга, докато в източноевропейските 

страни тя се предоставя главно от непрофесионални / семейни грижещи се лица. Отслабването на 

традиционната подкрепа от семейството също допринася за намалена грижа за хората с деменция. 

Общностите трябва да бъдат подготвени да предоставят широк спектър от услуги за хора с деменция и 

техните гледачи. Това включва диагностични услуги, фармакологични и нефармакологични интервенции за 

пациенти, услуги за грижи, социална подкрепа, подкрепа за болногледачи и предотвратяване на 

„прегаряне“ от прекалено много работа. 

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ КЪМ ДЕМЕНЦИЯТА ОБЩЕСТВА? 

Появата на приятелски настроени към деменцията общности е признание, че деменцията е 

едновременно здравословен и социален проблем. Признаването на отговорностите на по-широката 

общност да включва хората с деменция и да зачита техните права на услуги и дейности е от решаващо 

значение. 

Според Alzheimer’s Disease International (ADI), приятелски настроена към деменцията общност може да 

бъде определена като „място или култура, в която хората с деменция и техните гледачи са подкрепени 

и включени в обществото, разбират правата си и познават пълния си потенциал ". 

Има две различни основни цели на приятелски настроени към деменцията общности: 

  - намаляване на стигмата и увеличаване на разбирането за деменция чрез по-голяма осведоменост

ДЕМЕНЦИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА 

От особено значение за преживяванията на лица с деменция са: осъзнаване на 

деменцията и борба със стигмата, равенство и недискриминация, самостоятелен 

живот и включване в общността, участие в обществения и политически живот, 

свобода и сигурност на личността и свобода от експлоатация, насилие и 

малтретиране. 
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и осъзнатост за хората с деменция от всички възрасти. 

- подкрепа на хората с деменция чрез признаване на техните права и способности, така че те да се чувстват 

уважавани и, доколкото са в състояние – да им бъдат дадени права да вземат решения за живота си. 

Alzheimer’s Disease International препоръчва четири основни елемента, необходими за подпомагане на 

общество, настроено приятелски към хора с деменция: хора, общности, организации и партньорства. 

 

Графика 1: Четирите основни елемента, необходими за осъществяване на приятелски настроено към деменцията 

общество 

 

Ключовите резултати, които ADI смята, че трябва да се търсят в общности, настроени приятелски към 
деменцията, включват: 

а. Информираност: повишена информираност и разбиране за деменция 

б. Социална и културна ангажираност: повишена социална и културна ангажираност на лицето с 
деменция. 

в. Права на човека: съществуват правни и други мерки за подкрепа на хората с деменция за защита 
на техните права 

г. Изграждане на капацитет и достъп до услуги, подходящи за деменция: повишена способност на 
здравните служби и отговорността да развиват услуги, които отговарят на нуждите на хората с 
деменция. 

д. Физическа среда: Действия за подобряване на физическата среда, независимо дали в дома, грижи 
в дома, болници или обществени места  

 
Приятелска към деменцията инициативата може да се отнася до местен / национален проект за социални 

грижи за хора с деменция, кампания за повишаване на осведомеността за деменцията,    

 

 

 

 

-Соц.среда 

-Физическа 

 

Организации 
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законодателна инициатива, национална публична политика за деменция, национална коалиция за 

деменция или публично-частно партньорство. Други примери могат да включват образователна програма 

за здравни специалисти, която включва  арт терапия с цел управление на симптомите на деменция, 

програма за творчески изкуства, подкрепяща болногледачите, малка инициатива за въвеждане на изкуство 

в домовете за грижи или бизнес, благоприятен за деменцията. 

 
Не за нас, без нас 

В приятелски настроените общества става дума повече за осигуряване на достъп, подкрепа и човешки 

права за хората с деменция. Те се нуждаят от подкрепа и ангажираност от страна на хора без деменция по 

същия начин, както хората, живеещи с други увреждания. Участието в общности, приятелски настроени 

към деменцията, дава възможност на хората с деменция да останат част от обществото, помага да се 

запази самоуважението им и намалява зависимостта им от болногледачи. 

 
Приятелски настроените към деменцията инициативи често започват като органични мрежи „отдолу-

нагоре“, съставени от хора с деменция и техните болногледачи, ангажирани социално в общността. 

Инициативите могат да бъдат резултат и от подход „отгоре надолу“ от правителства и национални 

организации, като социални и здравни организации. Създаването на приятелски за деменция 

общности като инициатива за социални действия се нуждае от междусекторна подкрепа и от 

колективни действия. Отговорността да се извърши промяна в този мащаб не е единствено на една 

организация, поради което работата в сътрудничество и партньорство е от съществено значение. 

 

 
 

НЯМА ЕДНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ДА ПРИЛЯГА ЗА ВСИЧКИ 

Въпреки че общите принципи трябва да бъдат едни и същи, няма решение, което да 

работи за всяка общностна програма за създаване на приятелско настроено 

общество към деменцията. „Подходящо за деменция“ може да се формира от 

политически, социални, културни, исторически, икономически и други фактори и 

трябва да отговаря на нуждите на членовете на общността. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ПОЛИТИКА 

 
• Цели 

• Ключови концепции на препоръките за политика  

• Методология за разработка на препоръките за политика 



13 
 

ЦЕЛИ 
Настоящият документ за препоръките за политика има основна цел да подкрепи инициативи за създаване 

на общности, приятелски настроени към деменцията в целия Европейски съюз, засилвайки усилията за 

социално включване на хората с деменция и давайки им възможност да живеят пълноценен живот 

възможно най-дълго. Тъй като деменцията понастоящем не може да бъде излекувана, се оказва 

изключително важно да се позволи на хората, диагностицирани с различни форми на деменция, да живеят 

в общности, където те не се възприемат като „проблем“, а като ресурс и възможност за промяна на 

социалните манталитети и нагласи. От друга страна, изследванията доказаха, че изкуствата могат да бъдат 

много полезни за хората с деменция, по отношение на когнитивната стимулация, намаляването на 

тежестта на симптомите и подобряването на качеството на живот на диагностицираните лица (Creative 

Health: изкуствата за здраве и благополучие, 2017). В тази връзка, други цели на настоящия документ са 

задълбочаване на знанията и картографиране на примери за най-добри практики на приятелски настроени 

към деменция общности по света, със специален фокус върху повишаване на осведомеността и 

интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с деменция, както и да предложи 

някои конкретни препоръки относно действия, които биха могли да бъдат предприети от различни 

заинтересовани страни, като публични органи, неправителствени организации и гражданско общество, 

предприятия и други институции, за да работят автентично за постигане на обща цел: да създадат основата 

за общностите, в които хората с деменция могат да живеят автономно възможно най-дълго, използвайки 

максимално своя потенциал и допринасяйки за обществото. 

КЛЮЧОВИ КОНЦЕПЦИИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ПОЛИТИКА 

Много изследвания и дебати през последните години се фокусираха върху концепцията за градове, 

благоприятни за възрастта и върху създаването на общности, благоприятстващи деменцията. СЗО проучи 

и установи някои принципи за трансформиране на градовете и общностите в среда, благоприятна за 

възрастта, позволявайки на възрастните хора да запазят своята независимост и високо качество на живот 

възможно най-дълго. СЗО се фокусира върху теми като: транспорт, жилища, социално участие, външни 

пространства и сгради, социално приобщаване, подкрепа от общността и здравни услуги, гражданско 

участие и заетост, комуникация и информация (WHO, Global Age-friendly cities – a Guide, 2007). 

Alzheimer’s Disease International (ADI) издаде серия от ключови насоки при изграждането на 

приятелски настроени към деменцията общности, а те са: 

• Повишена чувствителност и разбиране за деменцията; 

• Повишена социална и културна ангажираност на човека с деменция; 

• Подсигуряването на правни и други мерки за подкрепа на хората с деменция за защита на техните 
права; 

• Повишена способност на здравните и социални служби да развиват услуги, отговарящи на нуждите 

на хората с деменция; 

• Действия за подобряване на физическата среда, независимо дали в дома, болниците или на 

обществени места.’ (Alzheimer’s Disease International, Dementia Friendly Communities – Key Principles). 
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Следвайки тези насоки и с намерението за подчертаем потенциала на творческите изкуства в 

разработката на приятелски настроени към деменцията общности, този доклад се фокусира върху 

няколко тематични обхвата като основни аспекти на приятелски настроените към деменцията 

общества, а именно: 

• Обществена осведоменост и достъп до информация за деменция; 

• Планиране на процеси за създаване на приятелски настроени общности, включително по отношение 

на повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите 

за хора с деменция; 

• Физическа среда ; 

• Достъп и съобразяване с деменцията на местния бизнес и обществени услуги; 

• Общностни иновативни услуги чрез действия на местно ниво, интегриращи инструменти като 

творчески изкуства в грижите за хора с деменция; 

• Достъп на хора с деменция до транспорт за пълноценното им участие в дейности на общността и 

за да се възползват от предоставяните услуги. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ПОЛИТИКА 

Партньорите използват общ шаблон за събиране на примери за най-добри практики на приятелски 

настроени към деменцията общности в различни страни въз основа на шестте теми, споменати по-горе, 

както и шаблон за организиране на шест консултативни кръгли маси в Румъния, по същите шест теми, 

събиране за дебати представители на различни заинтересовани страни като публични органи, НПО в 

областта на социалното и здравното обслужване, домове за грижи. Двете използвани методологии са 

представени в Анекс 1 и Анекс 2. 



 

 
 

 

III. 

НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ДЪРЖАВИ 
 

ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ КЪМ ДЕМЕНЦИЯТА 

ОБЩНОСТИ ОТ СТРАНИ-ПАРТНЬОРИ ИЛИ В ЕС, С ФОКУС ВЪРХУ ПОВИШАВАНЕ НА 

ОСВЕДОМЕНОСТТА И ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В 

ГРИЖИТЕ ЗА ХОРА С БА 
 

• Тема 1 

• Тема 2 

• Тема 3 

• Тема 4 

• Тема 5 

• Тема 6
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Партньорството Story2Remember идентифицира няколко инициативи за най-добри практики от различни 

страни от ЕС и други държави, които са свързани с вече въведените теми и особено свързани с ролята на 

творческите изкуства в тези общности. Тези примери информират политиците за мерките, които трябва да 

се предприемат, за да се създаде и подкрепи среда, благоприятна за деменция и дават представа за 

ролята на различните заинтересовани страни за изграждането на този вид общности. Примерите бяха 

класифицирани в същите 6 основни теми и са следните: 

ТЕМА 1 – ОБЩЕСТВЕНА ОСВЕДОМЕНОСТ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕМЕНЦИЯ 

1. ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМЕНЦИЯТА (тук) 

ДЪРЖАВА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Описаниe на инициативата: 

Приятели на деменция е програма, използвана за повишаване на осведомеността относно деменцията, 

разработена от Алцхаймер общество Англия, която е представена във Великобритания на различни 

групи от населението. Целта и е да се справи със стигмата и дискриминацията, с които хората с деменция 

могат да се сблъскат в световен мащаб, като повиши разбирането за деменцията пред широката публика. 

Всеки може да стане „приятел на деменцията“ или като присъства на сесия за повишаване на 

осведомеността на работното си място, или в местната общност, или като се регистрира онлайн да гледа 

кратък видеоклип, в който жена, живееща с деменция, разказва за живота си и опита си и как получава 

информация само през пощата. Взаимодействието лице в лице включва сесия за информиране от 45 до 

60 минути, водена от обучени доброволци. Всяка сесия обхваща пет ключови съобщения за деменцията: 

Деменцията не е естествена част от стареенето; Деменцията се причинява от мозъчни заболявания; Не 

става въпрос само за загуба на паметта ви; Възможно е да се живее добре с деменция; В човека [с 

деменция] има нещо повече от деменция; последван от лица, които дават обещание да извършат 

приятелско за деменцията действие. Инициативата „Приятели на деменцията“ беше успешно 

разгърната, като е „най-голямата инициатива в Обединеното кралство за промяна на възприятията на 

хората за деменция“. Програмата насърчава населението, големите организации и малкия бизнес да 

станат приятели на деменцията (напр. бърза помощ, обществен транспорт, търговски центрове и др.). 

Ползи от инициативата: 

Понастоящем има ограничени доказателства за ползите от инициативата „Приятели на деменция“. Програмата 

ще бъде оценена в близко бъдеще. Проведени са две проучвания със студенти медицински сестри и 

доказателствата сочат, че „Приятели на деменцията“ са подобрили знанията за деменция и доверието в 

ангажирането на хора с деменция на медицинските сестри (Baillie, Beecraft, & Woods, 2015; Mitchell et al., 2017). 

Друго проучване, разглеждащо успеха на програмата „Приятели на деменция“, установява, че подрастващите 

като цяло имат положителни мнение относно инициативата „Приятели на деменция“, особено интерактивния 

характер на сесията. Повечето съзнават, че участието в „Приятели от деменция“ подобрява нагласите и знанията 

им, но често очакват и искат да научат повече (Farina, 2020). Алцхаймер обществото съобщава, че във 

Великобритания има 3 милиона Приятели на деменцията към 2019 г. 
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2. ПРОЕКТ ДИГИТАЛЕН ВНУК 

ДЪРЖАВА: ТУРЦИЯ 

Описание на инициативата: 

Турското министерство на образованието стартира инициатива за гимназистите  да подкрепят паметта, 

комуникацията и двигателните умения на възрастните хора, за да ги задържат в социалния живот. Името на 

инициативата е „Вървете лесно с Възрастта“. Една гимназия решава да реализира проекта съвместно с клон 

в Измир на турската Алцхаймер асоциация на и в рамките на това проучване ученици доброволци от 

училището се срещат редовно с хора с болестта Алцхаймер. По време на срещите млади и възрастни хора 

разговарят, рисува заедно и провеждат дейности за подобряване на зрителната памет. 

Когато започва затварянето по домовете на хората 65+ и възрастните хора в рискови групи по отношение 

на Covid-19 бяха ограничени, Асоциацията прекратява дейностите си. Роднините на хора с деменция 

съобщават, че близките им са били много отегчени вкъщи и дискомфортът им се увеличава. В този момент 

проектът се развива и се появява със заглавието „Дигитален внук“. В Измир хората с болестта на Алцхаймер, 

които не могат да напуснат домовете си по време на епидемията, се свързват по електронен път с 

гимназистите, с които са се били сближили. Доброволци от гимназията се обаждали (с глас и / или видео) 

на възрастните хора, които посещавали всяка седмица и по този начин прехвърлят разговорите си в 

електронни медии. Хората с деменция били много щастливи да общуват с младите хора, които виждали на 

екрана на мобилния телефон и които заели мястото на внуците им. 

 

Ползи от инициативата: 

Тези срещи, които се провеждат 1-2 пъти седмично, правят хората с деменция много щастливи и са вид 

„терапия“ за възрастните хора. Проектът е от полза и за младите хора, защото допринася за развитието 

на осъзнаването на социалната отговорност и служи като положителна препоръка за университет и извън 

него. Отначало младите хора се притесняват. След като обаче стават свидетели на щастието на хората с 

деменция, те също стават щастливи и мотивирани. В интервютата те също така информират възрастните 

хора за социалните медии, заснемат видеоклипове, обясняващи как да използват технологиите, и ги 

споделят с възрастните хора. Тази услуга се въвежда за всички региони на Турция и дори за турци, 

живеещи в чужбина, поради положителния ефект, който създава. Затова е решено да се развие в 

сътрудничество с институции и организации, за да търси допълнителни възможности за финансиране. 

 

Творчески изкуства за приятелски настроено към деменцията общество, използвани при 

инициативата: 

Доброволците и хората с деменция рисуват заедно, за да подобрят зрителната памет. Слушат и музика. 
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Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

Това е прост мащабируем модел, който може да бъде прехвърлен в световен мащаб с множество 

предимства за всички заинтересовани страни. Той ангажира доброволците и внушава устойчиви ценности 

за социална отговорност, като същевременно предоставя подкрепа на членовете на семейството. Струва си 

да се обмисли прилагането на практиката като част от цялостна национална политика за социални услуги, 

насочена към засилване на диалога между поколенията и подобряване на осведомеността относно 

деменцията. 

 

 
ТЕМА 2 - ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ ОБЩНОСТИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И ИНТЕГРИРАНЕ НА 

ИНСТРУМЕНТИ КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В ГРИЖИТЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ  

 
1. ПРОЕКТ АЖУР НА БИБЛИОТЕКА ЧЕСТЪР БИЙТИ 

ДЪРЖАВА: ИРЛАНДИЯ 

Описание на инициативата: 
Библиотеката Честър Бийти се намира в Дъблин и предлага на хората възможността да разгледат 

изложби от световна класа. Понастоящем тя е част от проекта Ажур, който има за цел да осигури 

„благоприятен за деменция“ достъп до колекции от изкуства. Едномесечната обиколка е за хора, които 

имат различни форми на деменция или болест на Алцхаймер. Той е част от Azure Project – международна 

инициатива в рамките на културни организации, която започва в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. 

Намерението е да станат галериите и музеите приобщаващи за по-широка общност от посетители. 

Програмата Ажур първоначално е инициирана чрез сътрудничество между Age & Opportunity, The 

Alzheimer Society of Ireland, the Butler Gallery, Kilkenny и IMMA (Ирландски музей за модерно изкуство). 

Дейността включва елементите на разказването на истории и творческите изкуства. По време на 

обиколката, групи от хора с деменция и техните партньори в грижите се събират около обект и водени от 

фасилитатор, размишляват върху художествените ценности на този обект (цветове, тема и културна 

конотация). Разговорите позволяват на участниците да изследват други елементи от живота си, като 

например как цветовете могат да им напомнят за ваканционните им пътувания или детските спомени и 

събития. Дейностите се фокусират върху поставянето на хора с деменция „в момента“ и разказването на 

истории е голяма част от това. В рамките на един час фасилитаторът улеснява разговора и дава 

възможност на всеки да разсъждава и открито да изразява себе си, като създава безопасна среда за 

споделяне и чувство за принадлежност и емоционална връзка. 

 
Ползи от инициативата: 

Получената обратна връзка подсказва, че дейностите и процесът на разказване на истории подпомага 

чувството на свързаност с живота и околните при хора с деменция. 
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Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

Всички интервюирани се застъпват за използването на творчески подходи за популяризиране на гласовете 

и правата на хората с деменция, както и на социалното им включване, но също така обсъждат 

предизвикателствата за напредък в тази работа в Ирландия. Те се фокусират предимно върху липсата на 

финансиране и наличните ресурси. Смятат, че е необходимо да се повиши обществената информираност за 

ползите от тези подходи в областта на грижите за деменция и по този начин да насърчат политиците и 

практикуващите да инвестират повече време и ресурси за прилагането им. Това би гарантирало, че могат 

да продължат да развиват работата си и да осигурят дългосрочни ползи за хората с деменция, техните 

партньори в грижите и по-широкото общество. 

 
2. E.GRESS В СЪТРУДНИЧЕСТВО С АЛЦХАЙМЕР ОБЩЕСТВО НА ИРЛАНДИЯ 

ДЪРЖАВА: ИРЛАНДИЯ 

Описание на инициативата: 

E.gress изследва как хората, диагностицирани с деменция, намират нови начини да се адаптират към 

променящия се свят. Продуциран от художници след интензивно сътрудничество с Ирландското общество 

за болестта на Алцхаймер, филмът е бил на турне в Ирландия и е подкрепен с награда на Съвета за 

изкуства. 

E.gress е аудио-визуално филмово произведение на изкуството, резултат от регионален и многостранен 

съвместен проект между художника Мари Брет, музиканта Кевин О’Санахан и Ирландското Алцхаймер 

общество. През 2013 г. се заснема в семейни домове и в три заведения за грижи в окръг Корк. 

Продукцията е подкрепена от консултативна група и партньорски анализ. Целта на инициативата е да 

открие нова позиция и да развие алтернативна форма на изкуство и практики в здравеопазването в 

контекста на грижите за деменция. 

Основна художествена цел е творческото изследване чрез създаването на произведение на изкуството, 

как двусмислената теория на загубите и понятието „отсъствие / присъствие“ са свързани със състоянието 

и опита на болестта на Алцхаймер. Проектът е регионален и многостранен, базиран в град Корк и окръга 

и включва творческа работа в общността за грижи за деменция, която представлява интерес. Форматът 

на работа е 1:1 или в малки групи и се провежда в семейни домове, дневни центрове на ирландското 

Алцхаймер общество и специализиран дом за стари хора. 

E.gress е изложен в at The Crawford Art Gallery  и West Cork Arts Centre през 2013 г. Публикуван е 

придружаващ каталог, включващ фотографски изображения и четири контекстуални есета. Създадени съ 

два видеоклипа, които документират всяко събитие, придружаващо изложбата / прожекцията на 

произведението. 

Ползи от инициативата: 

Основните констатации са, че: 

• E.gress е новаторски по отношение на амбицията, риска и визията на проекта; 
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• За художниците сътрудничеството консолидира техните съответни практики и подход към  

съвместна работа, с доверие и амбиция да тласне работата и техните идеи и да оспорят и настроят 

мотивите и приоритетите си да защитят произведението на фона на многобройни етични проблеми, 

присъщи на процеса на участие; 

• Етичните дилеми по отношение на това как евентуално да представим някого в дадено 

произведение, когато лицето няма пълния капацитет да даде съгласие за участие, се очертават като 

ключово предизвикателство по време на проекта. Важна констатация от оценката предполага, че 

няма прости окончателни отговори на толкова сложен етичен въпрос. Принцип на E.gress е поемането 

на рискове добросъвестно, честта на замесените е уважена, като същевременно се гарантира, че 

информацията, представена във филма е честна и истинска. 

 
Коментари от членове на семействата: 
„Благодаря ви – за мен като болногледач е толкова полезно и е хубаво да се видя от другата страна. 

Вашата работа е толкова професионална и толкова вълнуваща.“ 

„Отлична работа, но може би перспективата на художника е твърде доминираща за тези, които търсят 
повече информация за болестта на Алцхаймер.“ (Мария) 

 
Този последен коментар за перспективите и въпросите за властта в отношенията на сътрудничество също 

повлиява върху практиката на художниците по време и след проекта. 

Коментари от здравния персонал: 

„Проектът повдига въпроси - като мълчанието и как го използваме, как се отнасяме към него. 

В работата трябваше да има отразяваща тишина, придружаваща тишина и това беше 

постигнато.“ - Джон Хинклиф, Ирландско Алцхаймер общество, мениджър Център за дневни 

грижи Bessboro. 

„От моя гледна точка E.gress отвори врати за хората, независимо от здравословното им състояние и 

позволи на клиентите да се свържат с артистите, което беше от полза по отношение на социалната 

връзка. Смисленото сътрудничество с тях улесни преминаването отвъд симптомите на деменция, 

като достигна до субективната реалност на човека, който остава зад болестта“. - Джо Калнан, 

Ирландско Алцхаймер общество, мениджър на дневен център. 

 
3. ДИГИТАЛНИ ЧАЕНИ ТЪРЖЕСТВА  

ДЪРЖАВА: ТУРЦИЯ 

Описание на инициативата: 
Срядите са за „ДЕЙСТВИЕ“ от началото на първия Дневен център в Турция през 2011 г. През първата сряда 

на всеки месец медицински експерт представя информация за болестта и свързаните с нея грижи; а през 

третата сряда експертен психолог предлага сесия за групова терапия на болногледачите. Втората и 

четвъртата сряда са „Дни на забавлението“ и хората с деменция и техните болногледачи се събират на парти 

с музика на живо, да пеят и танцуват заедно, независимо дали са членове на Центъра или не. Тези дейности 

са наречени „Чаени тържества“, тъй като след всяко от тях на присъстващите се поднасят чай, сладкиши, 
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бисквитки и т.н. В условия на пандемия всеки четвъртък следобед стартират „Цифрови чаени партита“, в 

които „всеки“ може да участва безусловно. В четвъртък се организира онлайн среща, която се обявява по 

всички цифрови канали и за всяка среща се кани „гост-лектор / изпълнител“, базиран на темата на 

седмицата. Примери за гостуващи участници са медицинска сестра, социален работник, музикален 

терапевт (с всички участници, които пеят и танцуват), психолог (групова терапия за самообслужване на 

болногледачите), невролог, физически треньор (с упражнения на живо). Упражнява се и психодрама с хора 

с деменция и техните болногледачи, „Арт терапия у дома“ е също планирана. За да се увеличи участието, 

информацията за тези онлайн срещи се допълва от цветни постове, подготвени и публикувани често в 

социалните медии. 

 
Ползи от инициативата: 

Обратната връзка и опитът показват, че този тип функции трябва да продължат независимо от настоящите 

извънредни обстоятелства. На първо място, дистанциите нямат значение, защото не е необходимо човек 

да бъде в една и съща сграда, град или държава, за да се присъедини. Освен това ограниченията във 

времето се преодоляват, тъй като връзките към видеозаписите на срещите се разпространяват незабавно. 

Не на последно място, срещите стават публична собственост и всеки може да участва анонимно. Тази 

инициатива използва пеене, танци и психодрама в полза на хората с деменция. 

 

 
4. ПРИЯТЕЛСКА КЪМ ДЕМЕНЦИЯТА АРХИТЕКТУРНА СЕСИЯ – АЛЦХАЙМЕР КОНФЕРЕНЦИЯ 2019  

Държава: РУМЪНИЯ 

Описание на инициативата: 

Сесия за архитектура, благоприятстваща деменцията, беше събитие, организирано от Румънското общество 

за болестта на Алцхаймер по време на Румънската конференция за болестта на Алцхаймер 2019 (Букурещ, 

20-23 / 02/2019). 

Сесията беше начало на диалог за теория и практика, принципи и инструменти, стратегия и действия в 

общество, което е изправено пред демографско застаряване и паралелно нарастване на броя на 

възрастните хора с деменция. Специалисти от различни области, учени, медии, представители на 

публични институции, политици, професионални асоциации и неправителствени организации бяха 

поканени да участват в този диалог. Приятелска за деменцията архитектура подчертава значението на 

пространството в  грижата за възрастния пациент с неврокогнитивни нарушения, възприемайки 

синергичен, интердисциплинарен подход. 
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Ползи от инициативата: 

Ролята на архитектурата като основен трансформатор на изградената среда се признава като един от 

ключовите фактори, допринасящи за изграждането на среда, адаптирана към всички възрасти. 

Изградената среда е дискретно и неинвазивно терапевтично средство за лица с неврокогнитивни 

нарушения. Сензорните преживявания играят централна роля за тези хора. Тъй като когнитивните 

способности на човек започват да намаляват и споменът за последните събития изчезва, това, което 

остава, са директни усещания. С напредването на когнитивния спад тези усещания стават все по-важни. 

Архитектурата чрез използването на форма, материали, светлина, цвят и акустика съобщава 

елементарни сензорни преживявания и се отнася еднакво за хората с нормални и намалени когнитивни 

способности. Естетичният подход представлява важен аспект на благоприятната за деменция 

архитектура. 

Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

• Имайте предвид значението на изградената среда за повишаване качеството на живот на хората с 

деменция! 

• Уелнес не изисква памет, но изисква добър дизайн! 

• Използвайте архитектурата като терапевтично средство при деменция! Използвайте архитектурни 

инструменти - светлина, форма, цвят, форма, текстура и звук като лесни за деменция архитектурни 

инструменти! 

 
5. МЕТОД  ВЕДЕР (ТУК) 

ДЪРЖАВА: НИДЕРЛАНДИЯ 

Описание на инициативата: 

Методът Ведер може да бъде внедрен в институциите по два различни начина: като 

дейност (театър в дневните на домовете за грижи, както и в традиционната театрална 

обстановка) или като метод за контакт в ежедневните грижи. 

Театър Veder представя театър в дневните на домове за грижи, както и в традиционни театрални условия. 

Тези изпълнения са предназначени за хора, живеещи с деменция. Целта на интерактивните 

представления е да установят взаимен контакт и да поканят хората да се социализират чрез театър, музика 

и поезия. За тази цел Theatre Veder разработва програма за професионално обучение за болногледачите 

като етап за използване на елементи от метода в ежедневните грижи. 

Методът е процес на внедряване, при който здравните специалисти се научават да 

прилагат метода на Ведер и да изпълняват свои собствени представления в хола. Те следват 

програма, предоставена от актьори на Ведер, като участват в обучение и получават 

инструктаж за работа, когато започнат да представят сами. След като успешно завършат 

курса, те получават сертификат на Ведер и са в състояние да изпълняват представления във 

дневните по метода. 
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През 2006 г. фондацията направи първите си представления в хола - това са интерактивни представления, 

в които хората с проблеми с паметта са приобщени за контакт. По време на тези представления става ясно, 

че не само театърът и музиката са много ефективни за започване на комуникация, но и поезията. Ето защо 

Фондация театър Ведер организира поетичния проект Фестивал на изгубената дума през 2007 г. Фондация 

Ведер откри три конкурентни организации за грижи в Амстердам (Amsta, Cordaan и OsiraGroep), 

подготвени да организират съвместно представления за общо 150 места за грижи. Фестивалът на 

изгубената дума има голям успех сред жителите, болногледачите и за сътрудничещите си организации. 

Методът на Ведер би могъл да бъде професионализиран и да бъде разработена обширна програма за 

обучение, с която методът да бъде прехвърлен в институциите за грижи и болногледачи. 

От 2006 г. методът на Ведер е внедрен в над 500 институции за грижи чрез представления и 

обучение. 

Ведър вече се състои от екип от професионални актьори, треньори и коучове, почти всички от които имат 

опит в здравеопазването. 

Ползи от инициативата: 

a. Опитът на професионалните болногледачи с прилагането на метода на Ведер: влияние на 

изпълнението на метода върху тяхната удовлетвореност от работата, трудов опит и 

самочувствие (използван метод: фокусни групи) 

Във всички фокус групи бе изтъкнато, че методът предоставя добри инструменти за осъществяване 

на контакт с клиенти в 24-часовата грижа. Професионалистите заявяват, че тяхното удовлетворение 

от работата се влияе положително от прилагането на метода на Ведер, наред с други, положителните 

реакции на клиентите, контакта с колегите, хумора и лекотата в комуникацията с клиентите. 

Изглежда, че методът на Ведер влияе положително на трудовия ден. Професионалистите казват, че 

пациентите общуват по-съзнателно и че са по-ориентирани към емоциите. Освен това методът на 

Ведер им дава нов начин на комуникация с клиентите и следователно осигурява гъвкавост за по-

разнообразен и креативен живот. Освен това професионалистите, които прилагат метода на Ведер, 

съобщават, че тяхното самочувствие се повишава чрез използването на метода на Ведер, тъй като те 

се чувстват утвърдени в работата си и заради начинът, по който осъществяват контакт с клиентите. 

b. ефекти на театрална дейност в дневната съгласно метода Ведер върху 

поведението, настроението и качеството на живот на хората с деменция (въз основа 

на проучване, проведено в 22 психогериатрични отделения от 13- нидерландски старчески домове). 

Това проучване показва, че театърът в хола по метода на Ведер има положителен ефект върху 

поведението и настроението на хората с деменция, ако се представят професионални актьори. 

Хората с деменция, които участват в театрални занимания, предлагани от професионални 

актьори, се смеят повече и са по-малко объркани в сравнение със субектите от контролната група. 

Също така, хората с деменция показват по-високи оценки за положителен ефект, чувство на 

принадлежност, настроение (щастие, удоволствие), сътрудничество и (грижи) взаимоотношения. 

Поразителен резултат е освен това, че те също си възвръщат повече спомени и показват по-малко 
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социално изолирано поведение два до четири часа след театъра в дневната. 

Тези резултати показват, че дейността на театъра по метода на Ведер има допълнителна 

стойност в сравнение с обичайната група за спомени и че  опитът с изпълнението на метода 

става условие за установяване на ефекти. 

Методът на Ведер интегрира съществуващите методи за психосоциални грижи за хора с деменция като 

реминисценция, валидиране, невролингвистично програмиране (НЛП) и (интегрирани) емоционално 

ориентирани методи за грижи и комбинира тези методи с театрални стимули, като имитиране на герои 

с история, използвайки реквизит, рецитирайки поезия и пеейки песни. Важно за метода на Ведер е 

реципрочността в комуникацията между хора с деменция и професионалните болногледачи. 

 
6. КОНТАКТЕН МЕТОД ВЕДЕР (тук) 

ДЪРЖАВА: НИДЕРЛАНДИЯ 

Описание на инициативата: 

Контактният метод Ведер  (КМВ) е разработен в отговор на изследванията върху оригиналния метод на 

Ведер, който е разработен като „театрално представление в хола“ - интерактивна театрална постановка 

за хора с деменция, живеещи в домове за възрастни, изпълнявана от професионални актьори или 

обучени болногледачи. 

Както КМВ, така и оригиналният метод Ведер като „театрално представление в хола“ предоставят 

инструменти за подобряване на комуникацията, за да се постигне реципрочност в контакта и да се насърчат 

чувствата на благополучие, идентичност и самочувствие за хората с деменция (Van Dijk и др., 2012). 

КМВ е разработен като отговор на границите на метода на Ведер (напр. оказва се трудно за обучените 

болногледачи да изпълняват театралната постановка със същото качество и интензивност като 

професионалните актьори. Трудно е за болногледачите да изнесат представление при тежък работен 

график, ограничена подкрепа от ръководството, липса на финансиране). Освен това болногледачите и 

мениджърите посочват, че елементите на метода на Ведер като „театрално представление в хола“ изглежда 

са много подходящи за приложение в дневните на институции за 24-часови грижи (Van Haeften-Van Dijk et 

al, 2015). Затова Фондация театър Ведер разработва КМВ с допълнителна методология и програма за 

обучение на болногледачи в заведения за дългосрочни грижи - как да използват КМВ в ежедневните грижи 

за деменция (Boersma et al., 2017). Методът на Ведер и КМВ са разработени от директора на Фондация 

театър Ведер (като актриса и едновременно опитна медицинска сестра в предоставянето на грижи за хора 

с деменция, тя разбира как театърът може да бъде интегриран в грижата за човек с деменция). 

КМВ се стреми да подобри контакта между болногледача и лицето с деменция в рамките на времето, 

налично по време на ежедневните грижи като измиване, хранене, пиене на чай / кафе, дейности в хола 

или лягане. В сравнение с метода Ведер, КМВ има няколко предимства за болногледачите: те могат да 

използват метода непрекъснато в ежедневните си контактни, без да изнасят по-трудно и отнемащо 

време театрално представление, болногледачите не трябва да имат значителен актьорски талант. От 

друга страна, въпреки че болногледачите не се нуждаят от уменията на професионални актьори, за да 

организират театрално представление, те се нуждаят от основно обучение и мотивация, за да се научат 

как да използват театралната, поетичната и музикалната комуникация. 
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Ползи от инициативата: 
КМВ съчетава елементи от съществуващите психосоциални интервенции, напр. реминисценция, 

валидиране и невро-лингвистично програмиране с театрална, поетична и музикална комуникация и 

прилага това в ежедневните грижи. 

Лицата, които се грижат за тях, могат да направят много за подобряване на поведението, настроението и 

в крайна сметка качеството на живот на хората с деменция, например чрез използване на личностно-

ориентирана интервенция за грижи със специално внимание към личните предпочитания, нуждите и 

начина на живот на хората с деменция. 

Интервенциите, насочени към личността, са насочени към задоволяване на (неудовлетворените) нужди на 

хората с деменция, живеещи в домове за възрастни хора (напр. липса на приятни дневни занимания, 

компания, адекватна подкрепа при психологически стрес, запазване на самочувствието, приемане за тези, 

които са, да се чувстват привързани, да са разбрани и да имат социален контакт със семейството си и с 

професионалистите, полагащи грижи и т.н.). 

Методът Ведер и контактният метод Ведер са по-нови подходи, насочени към личността, които доказват 

своите положителни резултати в подобряването на комуникацията с цел постигане на реципрочност в 

контакта и насърчаване на чувството на удовлетвореност, идентичност и самочувствие на  хората с 

деменция. 

 
Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

Въпреки положителното въздействие на КМВ, докладвано от мениджърите и болногледачите върху 

качеството на живот на хората с деменция и факта, че методът е лесен за прилагане и не изисква 

допълнително време, все пак за успешно дългосрочно изпълнение следните фактори имат голямо 

значение: включване на КМВ (друга насочена към личността интервенция) в редовни бизнес процеси, 

закрепване на КМВ йерархично в рамките на организацията, включване на висшето ръководство в 

устойчиво изпълнение,  предоставяне на средства за обучение на специалистите по тези методи  и 

проследяване развитието на обучението. С други думи, за дългосрочна устойчивост е важно да бъдат 

включени като част от стандартната грижа. 
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ТЕМА 3 – ФИЗИЧЕСКА СРЕДА 
1. ГРАДИНА НА УСЕЩАНИЯТА: ВЪРТУАЛНИ И АДАПТИВНИ ЗА ПАМЕТ ПРОСТРАНСТВА, 
СЪЗДАВАЩИ СТИМУЛИ ЗА СЕТИВАТА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 
ДЪРЖАВА: РУМЪНИЯ И 4 ДРУГИ ДЪРЖАВИ 
Описание на инициативата: 

Градина на усещанията е европейски проект в областта на асистирания живот. Целта на проекта е да 

създаде мултисензорни пространства, виртуални и автоматично адаптивни към личните спомени. 

Градината на усещанията е разработена с цел подобряване на благосъстоянието и качеството на живот 

на потребителите. Включва разработка на  нова ИТ-базирана технология и нова методология за 

интервенция за персонализирана реминисцентна терапия и мултисензорна стимулация за хора с 

деменция. Проектът създаде четири Градини на усещанията – в Белгия, Норвегия, Португалия и 

Румъния, където изображения, видеоклипове, музика и аромати засилват сетивните възприятия на 

хората с деменция, като осигуряват стимули на различните сетива, като зрение, допир, слух, баланс и 

обоняние. На потребителите се предоставя позната музика, видеоклипове и снимки от известни места 

и хора. Интервенцията се реализира в среда, която осигурява завладяващо изживяване, 

персонализирано за всеки посетител, създавайки връзка с най-запазените области на паметта. 

Градината включва 7 различни преживявания. Алея на спомените - среден сензорен екран, посветен на 

показването на лични медии като снимки и видеоклипове на семейство, приятели или хобита. Стена на 

действителността - потапя индивида в позната среда чрез панорамен дисплей. Аромат за спомен - 

системата доставя приятни аромати в стаята, за да подобри връзката с природата; алтернативно се 

използват аромати с лично значение за лицето с деменция. Звуците ме заобикалят - система за 

допълнителен звук, осигуряваща завладяващо звуково изживяване въз основа на историята на живота на 

човек с деменция; могат да се използват звуци от природата, любима музика или песни, които имат лично 

значение за потребителя. Движете се към съвършенство - упражнения за балансиране, свързани с всички 

останали сетива. Житейски път - филм се прожектира пред стационарен велосипед и започва, когато 

потребителят завърта педала; това преживяване насърчава физическото благосъстояние, както и 

когнитивната активност. Филмите на живота ми - колекция от класически филмови откъси, значими за 

отделния човек, както и филми със семейства или приятели. 

Ползи от инициативата: 

Използването на снимки, видеоклипове, музика, аромати и разказване на истории може да осигури 

персонализирани преживявания, които повишават качеството на живот и насърчават благосъстоянието 

на хората с деменция. Такива преживявания могат да имат ефект върху укрепването на собствената 

идентичност и да помогнат за възстановяване на личностното чувство на пациента. Цифровите 

технологии могат да се използват за създаване на индивидуализирани, значими дейности за хора, 

живеещи с деменция, с повишена достъпност и също пазарен потенциал. 

Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

Сензорните преживявания, съчетани със значими спомени, могат да повишат самоидентичността и 

благосъстоянието на хората с деменция. 
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2. СЕЛО ДЕМЕНЦИЯ, ХОГЕВЕЙК 

ДЪРЖАВА: НИДЕРЛАНДИЯ 

Описание на инициативата: 

Първите идеи за селото се появяват през 1992 г. и след поредица от проучвания през 1993 г. резултатът е, 

че нормалността трябва да надделее във всички аспекти   на грижите в домовете за възрастни хора. Тази 

визия е наречена „нормализиран живот в малък мащаб за хора с деменция.“ Съоръжението в Хогевейк е 

открито през декември 2009 г. върху четири акра земя. 

Кафе-ресторантът е отворено  за обществеността, а театърът се наема от местните бизнеси, като и двете 

помагат за текущите разходи. 

Ползи от инициативата: 

Възгледът на Хогевейк за грижите се основава на ежедневния живот в обществото. В нормално общество 

да живееш означава да имаш собствено пространство за живеене и да управляваш собственото си 

домакинство. Хората живеят заедно с други хора, споделящи същите идеи и ценности в живота. Това прави 

мястото, където човек живее дом. Жителите на Хогевейк вече са живели живот, в който са оформили 

собственото си виждане, където са направили избор относно собственото си домакинство и стандарти. 

Фактът, че даден жител не може да функционира „нормално“ в определени райони, не означава, че те 

вече нямат валидно мнение в ежедневния си живот и обкръжение. Мнението на жителите за ценностите 

и стандартите определя техния „начин на живот“. 

 
ТЕМА 4 – ДОСТЪП И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ДЕМЕНЦИЯТА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

 

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ДЕМЕНЦИЯ В ОБЩИНИ В ЦЯЛА ГЪРЦИЯ 

(тук) 

Описание на инициативата: 

В момента в Гърция живеят 200 000 души с деменция и 400 000 фамилни членове, които се грижат за 

тях. Въпреки че съществува Национален план за действие по отношение на деменцията и болестта на 

Алцхаймер и в големите градове на Гърция съществуват клиники за памет и центрове за дневни грижи 

за хора с деменция, услугите са крайно неадекватни. Големи територии на страната не разполагат с 

никакви специализирани грижи. 

Атинската Алцхаймер асоциация, която е член на Панелинската федерация по болестта на Алцхаймер 

и свързаните с нея разстройства, в сътрудничество с гръцката Национална мрежа от здравни общини и 

Алцхаймер Елада, разработи проект, наречен „Изграждане на мрежа от консултантски услуги за 

деменция в общини в цяла Гърция”, която цели да осигури грижи за хора с деменция и образование и 

подкрепа за лицата, които се грижат за тях в местните общност.
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  ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В ДВЕ ФАЗИ: 

ФАЗА A: април-ноември 2018: 133 здравни и социални специалисти от 55 общини от цяла Гърция участват в 

онлайн синхронно и асинхронно обучение чрез виртуална специално разработена платформа за обучение. 

Обучението се състои от осем 2-часови класа, последвани от практическо обучение за работа в центровете 

за дневни грижи на Алцхаймер Асоциациите в Атина и Солун. 

ФАЗА B: януари 2019: 55 центъра за консултации относно деменцията  в участващите общини работят с 

техния вече обучен персонал, като предлагат: 

• Програми за хора с деменция: Клиника за памет (ранна диагностика и ефективно проследяване), 

интегрирани нефармакологични интервенции 

• Групи за подкрепа, психо-образователни интервенции и консултантски услуги за болногледачи 

 

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА: 

• Повишаване на осведомеността и насърчаване на превенцията сред обществеността 

• Намаляване на стигмата на болестта и организиране на групи за действие относно деменциите в местните 
общности 

• Насърчаване независимостта на хората с деменция с помощта на нови технологии  

Гръцките Алцхаймер асоциации се ангажират да подкрепят общинските консултативни центрове по 

деменция с редовни посещения на опитни здравни специалисти, печатни материали, семинари и събития 

през първите две години на работа. 

Като цяло основната цел на проекта е да постави основите за създаване на приятелски настроени към 

деменцията общности в Гърция чрез обезпечаването на пространство, включващо приятели, съседи, 

магазини и фирми, деца и млади възрастни и всички заинтересовани страни, които разбират и оценяват 

важността на проекта. Място, където хората с деменция ще живеят възможно най-независимо и ще 

бъдат оценявани, разбирани и уважавани. 

 
Ползи от инициативата: 

Ключов фактор за развитието на приятелски настроени към деменцията общности е повишаването 

на осведомеността и предлагането на обучение по въпроси, свързани с деменцията в рамките на 

организациите. За тази цел Атинската Алцхаймер асоциация провежда образователна програма, 

специално разработена за служители в обществените услуги, транспортни средства, банки, 

супермаркети и др., за да направи тези места благоприятни за деменция. 
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ОСНОВНИ СТЪЛБОВЕ НА ПРОГРАМАТА СА: 

• Насърчаване на организациите да установят подходящи за деменция подходи и да прилагат 

стратегии, които помагат на хората с деменция. 

• Обучение на служителите да разпознават лицето с деменция и да се държат съответно. 

• Изграждане на физическа среда, достъпна и лесна за навигация за хора с деменция. 

• Повишаване на осведомеността сред служителите за предотвратяване на деменция и премахване на 

стигмата. 

• Подкрепа на служители / колеги, които се грижат за човек с деменция 

 

2. ХУДОЖЕСТВЕНА РАБОТИЛНИЦА 

ДЪРЖАВА: SLOVENIA  

Описание на инициативата: 

Веднъж месечно представители на Националната художествена галерия посещават домове за възрастни 

хора с деменция в различни градове в страната. Представят се различни произведения на словенски 

художници, запаметяват се имена и произведения, а хората с деменция се насърчават да рисуват с каквито 

материали са на разположение. 

На 26 август 2020 г. в град Шишка бе изложена картината „Пиене на кафе“ от известната словенска 

художничка Ивана Кобилица. По време на сесията са обсъдени чувствата, които събужда картината. 

Чашата с кафе бе внимателно разгледана. След дискусията, пластмасови чаши бяха украсени от 

участниците с естествени материали според модела на чашата от художествения шедьовър. 

Ползи от инициативата: 
Програмата Art Workshop използва художествени техники, за да помогне на хората с деменция да бъдат 

част от общността. Повече от 50 души, настанени в различни домове в Словения, вече са преминали през 

тази програма. Програмата помага за преодоляване на дискриминацията спрямо хората с деменция и 

възрастните хора чрез установяване на контакт и отношения със служителите на Националната 

художествена галерия на Словения. Използва изобразително изкуство, а също така създава собствени 

произведения и декорация. 

Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

Необходимо е финансиране на различни програми за преодоляване на стигмата и за диалог между 

различните поколения в областта на деменцията. 

 
3. РАБОТИЛНИЦА С БИЛКИ 

ДЪРЖАВА: СЛОВЕНИЯ 

Описание на инициативата: 
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Билките са ценни за нашето здраве и  благосъстояние. В същото време те могат да активират сетивата по 

различни начини - зрение, мирис, вкус, допир. Хората с деменция могат да активират паметта си, като си 

припомнят знания от миналото и да научат нови неща за билките. 

По време на работилницата участниците помирисват различни билки и им се помага да запомнят имената 

им, като по този начин събуждат рецепторите в мозъка. Професионален билкар, който работи със 

Алцхаймер Асоциацията в Словения, разказва истории и притчи за различни билки. Всеки участник засажда 

собствено растение, което взема вкъщи. Контактът с почвата успокоява. Всеки участник може да направи 

напитки от различни билки, които да сподели с останалите. 

Ползи от инициативата: 

Хората с деменция засаждат и се грижат за полезни растения. Също така използването на истории за 

описание на различните видове билки стимулира хората с деменция и подобрява тяхното благосъстояние. 

Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

Необходима е финансова подкрепа за различни специалисти, които да споделят своя опит с хора 

с деменция и техните семейства. 

 

4. СТАНИ ПРИЯТЕЛ НА ЧОВЕК С ДЕМЕНЦИЯ 

ДЪРЖАВА: БЪЛГАРИЯ 

Описание на инициативата: 

Проектът на  Алцхаймер България подпомага образованието на младите хора в доброволческа култура 

и чувствителност към нарушения на правата на човека. Проектът засилва обществения натиск чрез 

медиите за подобряване на работата и координацията между системите, предназначени за грижа за 

възрастни хора и хора с деменция. Прякото взаимодействие на младите хора с хора с деменция в 

домовете за грижи помага да се преодолеят стигмата и негативните нагласи в професионалните 

общности. Обменът на информация между поколенията е от полза и за двете страни, особено за 

хората с деменция. Акцентът е поставен върху настоящата инициатива Приятели на деменцията, която 

има за цел да разпространи нов модел на лечение и комуникация с хора с деменция. 

 
Ползи от инициативата: 
След информационни сесии със студенти и магистри от специалности „Психология и социална работа“, 

както и с професионалисти от различни среди, са постигнати следните резултати: проведени са повече от 

3 общи информационни сесии със студенти за повишаване на осведомеността относно деменцията; 

прибавят се над 141 приятели на деменцията и 20 от тях също завършват 6-месечна доброволческа 

дейност като приятели на деменция в два дома за грижа в България. 

Омбудсманът на Република България е сред приятелите на Деменцията. 

Тази инициатива използва творчески изкуства за хора с деменция като танци, разглеждане на семейни 

албуми и разказване на истории за семейната история на пациентите. 
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Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

От съществено значение е да има Национален план за превенция, ранна диагностика, лечение и 

дългосрочни грижи за хората с деменция и техните семейства. Препоръките от годишния доклад на 

омбудсмана на Република България, който е един от приятелите на Деменцията, са: да се внедрят нови 

жилищни услуги, защитени квартири и центрове за настаняване от семеен тип в съответствие с нуждите 

на обществото. 

 
5. INDEED – Иновация за деменция в дунавския регион 

ДЪРЖАВА: РУМЪНИЯ И 9 ДЪРЖАВИ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 

Описание на инициативата: 

Въпреки, че деменцията е сериозно обществено предизвикателство в Дунавския регион, качеството на 

грижите за деменция изостава от европейските стандарти. Основната цел на INDEED е да подобри грижите 

за деменцията в Дунавския регион и да допринесе за изпълнението на националните стратегии за 

деменция с цел повишаване на качеството на живот на хората с деменция и техните болногледачи. INDEED 

създава информация и интервенция за изграждане на умения за институции, участващи в грижи за 

деменция и техните членове или служители. 

Интервенцията на INDEED включва 3 модула за обучение: CAMPUS - интердисциплинарно обучение за 

деменция, CONNECT – свързване между хората и COACH - бизнес консултантска услуга. INDEED повишава 

компетенциите на множество професии, които се занимават с грижи за деменция, подкрепя 

сътрудничеството и координацията и насърчава развитието на иновативни идеи за грижи и бизнес 

модели. 

 
Ползи от инициативата: 

Смесеното обучение е образователният формат на INDEED. 

Модулът COACH е един от 3-те модула за обучение и има за целеви групи малки и средни предприятия и 

стартиращи фирми, публични органи и политици. COACH предоставя ноу хау по основни бизнес теми и 

мотивира учащите да продължат да разработват идеи за проекти в областта на деменцията. Състои се от 

девет теми, всяка от които изисква 20 до 60 минути обучение. Образователният формат е точно фокусиран, 

с компактна информация, ясни послания, използващ интерактивен подход и практически въпроси. COACH 

също така предоставя видеоклипове с примери за добри практики на  услуги за грижа за деменция в 

Дунавския регион. 

Разработването на програми за творчески изкуства за лица с деменция изисква специфични познания за 

бизнеса и управление. Тези знания също трябва да бъдат адаптирани към особеностите на грижите за 

деменция. 

Областта на специализираните услуги за деменция има голям бизнес потенциал. Базираните в общността 

услуги са обещаващи области  на бизнес в управлението на деменция в Дунавския регион. 
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Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

•  Областта на специализираните услуги за деменция има голям бизнес потенциал. 

• Качественото образование в предприемаческия и бизнес сектор е важна необходимост при 
управлението на услугите за грижа за деменция. 

• Бизнес и предприемачески ноу хау е от съществено значение за развитието на услуги за творчески 
изкуства за лица с деменция. 

 

 
6. ИНИЦИАТИВА ЗА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ ОБЩНОСТИ  

ДЪРЖАВА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Описание на инициативата: 

Програмата за общности, благоприятстващи деменцията, има за цел да постигне целите, очертани като 

предизвикателството от премиера за Деменция 2020, да създаде общности около Обединеното 

кралство, които правят ежедневието и дейностите по-лесни и по-достъпни за хората, имащи с деменция. 

Пример: Приятелски настроена към деменцията общност Уимборн 

Общността в Уимборн адресира четирите ключови приоритета, определени на национално ниво, но и 

съобразени с нуждите на местните общности: 

•  Да повишавайте осведомеността за деменцията в местната общност 

• Ангажирайте се с планове за действие 

• Регистрирайте се в Национална декларация за деменция 

• Създайте общности, подходящи за деменция 

Целта на тази инициатива е да идентифицира и преодолее колкото се може повече от бариерите, пред 

които са изправени хората, живеещи с деменция, когато излязат в Уимборн, пазарен град в Дорсет в южната 

част на Великобритания. Установено е, че 47% от хората, живеещи с деменция във Великобритания, вече не 

се чувстват част от своята общност. Целта на инициативата е да подобри тази цифра както за местните 

жители, така и за тези, които избират да почиват в тази популярна туристическа зона. 

Общата цел е да се направи Уимборн по-благоприятна за деменция среда. 

За постигане на тази цел са идентифицирани следните действия: 
• Говорене с местния бизнес и  насърчаване да изпълнят план за действие, показващ как техният бизнес 

може да стане по-благоприятен за деменция. След това те се качват на уебсайта на местната 

Алцхаймер асоциация, който показва кои фирми са се регистрирали в местния алианс. Докато активно 

насърчава допълнителни фирми да се присъединят към кампанията. 

• Консултация с местни хора, живеещи с деменция и техните болногледачи за идентифициране на 

бариери, които затрудняват живота им дава възможност да се приложат подобрения. 

• Колкото е възможно повече хора се насърчават да присъстват на безплатни сесии за информиране за 

деменция и да станат приятели на деменция (вижте програмата за приятели с деменция, разгледана 

в Тема 1 по-горе), която ако продължат, ще станат шампиони по деменцията. Това е национална 

кампания и сесиите се провеждат редовно; 
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• Създадено е редовно кафене „Memory“, клуб за градинарство „Step Outside“,заедно с други сесии 

„Пеене за мозъка“ и „Възпоменание“ . Също така се организират и църковни служби, подходящи за 

деменция, на тримесечие в Сейнт Майкълс, Коулхил. 

• По-нататъшните проекти, които се изпълняват, включват дни на „Бавно пазаруване“ в местните 

супермаркети, схемата „Използвайте нашия тоалет“ и приятелство за купи и любители на голфа. 

 
Ползи от инициативата: 
Основателите на проекта съобщават, че в града има очевидна информираност за нуждите на хората, 

живеещи с деменция и техните болногледачи. Те печелят националното признание от Алцхаймер 

асоциацията в Уимборн и са отличени с логото „работим за да станем приятели на деменцията“. Програмата 

използва творчески изкуства за общност, благоприятстваща деменцията, като: редовна певческа и хорова 

група, танцови събития и филмов клуб. 

 
7. КЛИЕНТЪТ Е ВИНАГИ ПРАВ ( тук) 

ДЪРЖАВА: БЕЛГИЯ 

Описание на инициативата: 

‘Клиентът винаги е прав ’е кратък филм, показващ как присъствието на хора, обучени за  деменцията, 

които работят в местни бизнеси като магазини, аптеки и фризьорски салони, може да има голямо 

значение за живота на хората с деменция. Търговците проявяват доброта и търпение, подсказвайки на 

хората кой ден от седмицата е и разпознават нещата, които клиентът с деменция може да не знае, като 

думата за вестник или как да се прибере отново вкъщи - осъзнавайки необходимостта от някои насоки и 

нежно подсказване. 

 
Видеото е направено от Foton с финансиране от EFID и сътрудничеството на Family Care West-

Vlaanderen, автономна и интегрирана служба за домашни грижи, работеща в Западна Фландрия и в 

граничните райони на Източна Фландрия (уебсайт тук). 

Действието на филма е в Брюж и цели да вдъхнови и други общности в Белгия, Европа и по света. 

Foton Bruges е носител на награда EFID през 2012 г.. 

 
 

Ползи от инициативата и ключови послания към заинтересованите страни: 

Повишаването на осведомеността относно деменцията в общностите, противопоставянето срещу 

стигмата, свързана с нея, и предоставянето на информация, образование и обучение за постигане на 

тези цели, допринася за изграждането на силна общност, благоприятстваща деменцията. 
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ТЕМА 5 – ОБЩНОСТНИ ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНО НИВО, ИНТЕГРИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В ГРИЖИТЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

1. СЪЗДАДЕНО ОТ УМА 

ДЪРЖАВА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Описание на инициативата: 

Създадено от ума е интердисциплинарен проект, създаден с участието на хора на изкуствата, социалните 

науки, музиката, биомедицинските науки, хуманитарните и оперативните дисциплини. Целта им е да 

изследват, оспорват и оформят възприятията и разбирането за деменциите чрез науката и творческите 

изкуства. Екипът изследва какво означава деменция за всички нас, оспорва традиционните дефиниции и 

често срещани заблуди и отключва това, което можем да научим за изкуството, съзнанието и мозъка от 

опита на хората с деменция. 

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА ТРИ: 
(i) Разработване на методи и набори от инструменти за оценка на опита на хората с деменция, 

участващи в артистични дейности и качеството на тези артистични дейности; 

(ii)  Подобряване на нашето разбиране за мозъка чрез променящите се артистични 

преживявания на хората, живеещи с деменция; 

(iii) Оформяне на обществените и професионални възприятия за деменция чрез интегрирано 

художествено и научно изследване на по-слабо разпознати симптоми, свързани с типичните 

и редките видове  деменции. 

Тези цели се изследват с помощта на две теми: 

i). Хора и възприятия: Проучване на преживяванията на хората, живеещи с диагноза за деменция, и 

тяхната мрежа за подкрепа от семейството, приятелите и персонала за грижи. Проектите на тема Хора и 

възприятия имат за цел да уловят разказите, въпросите, емоциите и преживяванията на хората, засегнати 

от различни форми на деменция и да разгледат и отговорят на тяхната репрезентация в различни медии 

(традиционни, социални) и форми на изкуството (музика, визуални изкуства и др.). Чрез трипосочни 

разговори между хора, живеещи с деменция, учени и художници, намерението е да се използват научен 

анализ и творчески експерименти, за да се овластят хората с деменция, да се отворят нови перспективи и 

да се формират по-точни представи за това какво означава да живееш с деменция. 

ii). В настоящия момент: Проучване на преживяванията на хора, живеещи с диагноза деменция и тяхната 

мрежа за подкрепа преди, по време и след участие в творческа дейност. В момента проектите са насочени 

към разработване на методи и набори от инструменти за оценка на опита и въздействието на изкуството, 

фокусирани върху деменцията. Проектите ще изследват как хората, със и без деменция, реагират на 

различни преживявания като гледане на изкуство и изложби, рисуване, боравене с предмети или 

слушане на музика, участие в хорово пеене. 
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Ползи от инициативата: 
Творческите изкуства са неразделна част от тази инициатива. 

Картините, нарисувани от хора с деменция, са мощни инструменти за предаване на различни 

преживявания на деменциите на различни аудитории, вариращи от невролози до широката публика. 

Авторите поставят акцент върху художествения творчески процес, а не върху творческите резултати. Те 

предполагат, че е необходима промяна отпреди и след измерванията. Авторите съобщават, че е 

необходимо да се наблегне върху процеса, а не  върху резултатите. По този начин има по-малко акцент и 

съсредоточаване в измерването на крайния резултат. Тогава се обръща повече внимание на 

насърчаването на удоволствието, сътрудничеството, изследователските проби и грешки и откриването на 

това, което е възможно, вместо да се установява какво не е. 

Групата признава риска от работа в „балон“ и че достигането до различни аудитории (включително хора, 

живеещи с деменция) по възраст, етническа принадлежност, местонахождение, системи от убеждения, 

култури, пол и социално-икономически произход, трябва да бъде ключово съображение в стратегията за 

ангажиране. 

Проектът е разпространен в поредица от събития, в пресата, цифрови комуникации и кампании. Създаден 

е филм „Виждам ли какво виждате?“ за деменцията. Филмът участва в 17 събития за публична изява, 

включително творчески дейности, дискусии, представления и изложби. Създадени са 9 медийни новини  

28 беседи и работни срещи на национални и международни конференции (тук). 

 

ТЕМА 6  –  ДОСТЪП НА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ДО ТРАНСПОРТ ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО ИМ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ 

НА ОБЩНОСТТА И ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ 

1. ПРОЕКТ TRACY ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ЗАСТАРЯВАЩО ОБЩЕСТВО 

ДЪРЖАВА: ГЕРМАНИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС 

Описание на инициативата: 

TRACY е проект, финансиран от Седмата рамкова програма на Европейската комисия. Основната цел на 

проекта е да се разработи план за действие, който може да помогне за справяне с предизвикателствата на 

осигуряването на транспорт в застаряващото общество на европейско ниво. 

ПРОЕКТЪТ Е С ТРИ СНОВНИ ЦЕЛИ: 

• Да се осигури систематичен преглед на политики и програми, които отговарят на свързаните с мобилността 

нужди на възрастните хора в 27-те държави-членки на ЕС и в Япония, Австралия, Нова Зеландия и САЩ; 

• Да се анализира до каква степен това „състояние на техниката“ е подходящо за целта при посрещане на 

транспортните нужди в застаряващото общество; 

• Да се идентифицират пропуските в научните изследвания и да се допринесе за стратегия, способна да отговори 

на тези нужди. 
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TRACY предприема цялостно проучване на транспорта в Европа за застаряващо общество, идентифицира 

пропуски в изследванията и анализира настоящото състояние на транспорта в ЕС и извън него. 

Заключенията допринасят за разработването на европейски план за действие. Транспортът се счита само 

за едно от многото средства за осигуряване на достъп до възможности за живот на възрастните хора и 

като такъв подходът TRACY е здраво свързан и с други сектори на политиката. 

 
Ползи от инициативата: 
Проектът TRACY предоставя окончателен доклад, който разглежда 5 области: Транспорт и стареене - какво 

трябва да се има предвид; Шофиране и пътуване с кола; Пътуване с градски транспорт; Разходки и 

колоездене; Ролята за намаляване на необходимостта от транспорт. Проектът също така предлага каталог 

на важните свойства и характеристики, които системите за мобилност и транспорт трябва да притежават, за 

да могат да отговорят на бариерите, възможностите и моделите на пътуване - и следователно на 

съответните нужди - обикновено свързани с възрастните хора. 

В доклада се подчертава, че възрастните хора може да нямат нужда от транспортни подобрения, а да имат 

нужди, които се задоволяват чрез транспортната система. Следователно транспортната система е важно 

средство за задоволяване на тези нужди. Въпреки това тези нужди може да не са универсални и да се 

различават поради разнородния характер на възрастните хора. 

 

TRACY предложи списък с характеристики и свойства на благоприятна за възрастта система за 

мобилност и транспорт. Проектът признава различното ниво на когнитивно увреждане, което 

възрастните хора могат да имат, и прави препоръки за политиците. Като признава разнообразието на 

нуждите на възрастните хора и значението на когнитивните способности при адресирането на 

транспортната система, проектът предприема важна стъпка за внедряване на благоприятна за 

деменция транспортна система на европейско ниво. 

 
Качествената транспортна система за възрастни хора с различни увреждания, включително когнитивни 

увреждания, е важна предпоставка за участие на възрастни хора с деменция в творчески дейности. 

Проектът TRACY предоставя рамка за справяне с транспортните потребности на застаряващото общество, 

като се вземат предвид конкретните нужди на хората с когнитивна недостатъчност. 

 
Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики: 

• Транспортът е ключов компонент за поддържане на мобилността и участието на възрастни хора в 

обществото; 

• Възрастните хора като група не са еднородни и заради това транспортните политики трябва да 

вземат предвид нуждите на различни групи възрастни хора, включително хора с когнитивен спад. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 

КОНСТАТАЦИИ ОТ 6-те КОНСУЛТАТИВНИ КРЪГЛИ 
МАСИ, ОРГАНИЗИРАНИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ В РУМАНИЯ 

 

• Тема 1 

• Тема 2 

• Тема 3 

• Тема 4 

• Тема 5 

• Тема 6 
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В Румъния професионалистите, работещи в областта на грижите за възрастни хора, идват от много 

различни области на опит и работят в публичния и частния сектор като НПО, предоставяйки услуги за 

възрастни хора и хора с деменция. 

 
Областите на намеса на тези професионалисти са: 

• Домове ; 

• Болници; 

• Дневни центрове ; 

• Центрове за дългосрочна грижа; 

• Клубове за възрастни хора; 

• Други специализирани институции за възрастни хора. 

 

Повече от 24 професионалисти участваха в шестте консултативни кръгли маси, организирани в Румъния, 

където те споделиха своя опит и начина, по който предвиждат развитието и професионализацията на 

работата си в бъдеще. Основните констатации от тези срещи са обобщени по-долу, следвайки същите 

установени теми: 

 

 
ТЕМА 1 – ПУБЛИЧНО ЗАПОЗНАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕМЕНЦИЯ 

 
Участниците подчертаха, че в момента в Румъния няма мерки, няма публична политика и няма процедури 

за това как да се работи с хора с деменция. Има лица, отговорни за прилагане на политики, работещи в 

здравните комисии към румънския парламент, Министерството на образованието, Националния съвет на 

възрастните хора, пенсионерските асоциации, клубовете за възрастни хора, Общите дирекции за социално 

подпомагане, Националния дом на медицинското осигуряване на община Букурещ и от окръзи, 

Обществено здраве, но липсва интерес на ниво вземане на решения в тази област. 

Има специалисти, работещи с хора с деменция като: лекари, социални работници, психолози, фармацевти, 

психиатри. Що се отнася до творческите дейности, няма регламент за използване, например, на разказване 

на истории в заниманията с възрастните хора. Също така участниците заявиха, че трябва да се провеждат 

национални кампании за повишаване на осведомеността за деменция, с участието на личности, които са 

известни, за да създадат промени в обществото. 

Участниците изразиха недоволство, че има и бариери на обществено ниво като: 

• липса на места за създаване на адаптирани пространства за хора с деменция в общността 

• броят на доброволците е много малък 

• няма информационни кампании, организирани от гражданското общество / от публичните институции 

• липса на средства 

• липса на обучени специалисти 
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• има стигма върху хората с деменция. 

 

ТЕМА 2 – ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ ОБЩНОСТИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ 

КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В ГРИЖИТЕЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

 
Участниците в кръглата маса отбелязаха, че в читалищата няма индивидуални дейности за хора с 

деменция, в които да се интегрират инструменти като творчески изкуства. 

Министерството на труда, пенсионните домове, пенсионерските асоциации, окръжните агенции за 

безработица и неправителствените организации не предлагат информация и реална подкрепа за хората с 

деменция. В румънското общество няма програми за осведоменост относно болестта, нейната ранна 

диагностика, лечение и различни дейности за хората с деменция и техните семейства. 

Участниците казаха, че няма програми за обучение на професионалисти, които биха били необходими в 

областта, за използване на творчески изкуства, като: работник с комбинирани изкуства, аниматор. 

Липсва добра комуникация между публични и частни институции (НПО), свързване в мрежа и обмен на 

добри практики. 

Всички участници смятат, че има професионалисти в медицинската, социалната и рехабилитационната 

сфера, но също така е необходимо професионалисти да работят върху артистичната сфера, в музикалната 

област : аниматори, ерготерапевти, а също така трябва да бъде развито обучението за творчески изкуства: 

• От училище - обучение на младите хора за остаряването 

• Промяна на стандартите в грижите за възрастните хора - създаване на центрове за поколения  

По отношение на специалните институции за грижи участниците обсъдиха необходимостта от центрове за 

грижи, необходимостта да се създадат пилотни центрове за хора с деменция и след това да се развият на 

национално ниво. 

 

 
ТЕМА 3 – ФИЗИЧЕСКА СРЕДА 

 
Участниците отбелязаха, че в Румъния има много малко дневни центрове за хора с деменция, няма 

адаптация на пътища за достъп за хора с деменция и следователно хората с деменция трябва винаги 

да бъдат придружавани. 

 

Също така служителите на институциите не са обучени в областта на деменцията как да се обръщат 

към хората с деменция. 

В публичните институции би било необходимо да има отделни гишета, светлинни сигнали, за да се 

вижда ясно и аудио сигнали, за да могат хората с деменция да имат  някаква автономия. Участниците 

казаха, че по отношение на обществения транспорт за хора с деменция, хората с деменция се нуждаят 

от приоритетни места, а спирките трябва да бъдат обявявани, за да могат да ориентират пациентите 
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по правилен и безопасен начин. 

Участниците споменаха, че хората с деменция също трябва да продължат да имат културни дейности, 

затова трябва да адаптираме дейността и персонала в културните институции (например библиотеки, 

музеи), като: 

• гидове / маршрути за хора с деменция 

• визуални / слухови сигнали 

• служители, обучени н областта на деменцията. 

Що се отнася до архитектурата, в общността е необходимо да има адаптиран дизайн, подходящ за 

деменция: прости, топли, изображения, които предизвикват положителни емоции, познати картини, без 

предмети, които могат да ги наранят, заоблени ръбове, градини. 

 

 
ТЕМА 4 – ДОСТЪП И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ДЕМЕНЦИЯТА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

 
Понастоящем в Румъния няма налични мерки в общността за хора с деменция, а съществуващите 

институции в общностите не са известни на хората с деменция, за да ги използват. 

Участниците споменаха, че е изключително необходимо да има достъпни местни фирми и обществени 

услуги, като: рампи за достъп, тоалетни. 

Много е важно личните лекари да са наясно с болестта и всичко свързано с нея, като предоставят брошури 

относно деменцията и нейните последици за семействата. Също така е необходимо да се създадат 

професионални мрежи: семейният лекар, който може да комуникира с други специалисти онлайн и да 

изпраща информацията на други лекари: невролози, психиатри и др. 

В общността има нужда от по-ефективна помощ, от добре обучени човешки ресурси за предоставяне на 

помощ  в публичните институции като кметствата. 

Участниците подчертаха необходимостта от медийно участие при включването на местния бизнес и 

обществените услуги в създаването на общности, благоприятстващи деменцията: 

• повишаване на осведомеността чрез излъчване на радиоспотове, чрез организиране на 

информационни кампании за това, какво е деменцията 

• Телевизионни сериали с герои, играни от възрастни хора, телевизионни програми за повишаване 

на осведомеността по този въпрос 

• Театри, участващи в повишаване на осведомеността относно деменцията 
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Участниците говориха за факта, че в  обществото технологиите проникват в живота на хората и 

цифровизацията е важен инструмент, който имаме днес. Следователно хората с деменция се нуждаят 

от приложения на мобилните си телефони, предлагащи им възможност да поискат помощ, да общуват, 

да се обаждат на някого и да не се чувстват сами и безпомощни. В обществото липсват и обществени 

услуги, възможности за социализация, за улесняване на чувството за принадлежност. 

 
ТЕМА 5 – ОБЩНОСТНИ ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНО НИВО, ИНТЕГРИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В ГРИЖИТЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

Участниците казаха, че във всички общества има нужда от работещи професионалисти в иновативни 

области като: служител с подготовка по изкуства, социален работник, психолог, обучен да работи с 

възрастни хора с деменция, за да може да се осигури превенция, намеса, подкрепа и др. услуги. 

Примери за иновативни проекти са: 

• В услугите за домашна грижа – социалният работник - психолог може да внедри творческите 

изкуства и разказването на истории, а моделът на проекта S2R може да се приложи успешно 

• Методът Фото глас – Асоциация 4 Change Change използва този творчески метод в проект за 

развитие на общността в селските райони - окръзи Гюргево, Бузау, Бакау с цел на улеснението на 

общността. 

• Използване на дигитално разказване на истории - ANBPR използва този метод за създаване на 1600 

дигитални истории в обществените библиотеки в Румъния по различни въпроси; 

Необходимо е да се популяризира идеята, да се създаде пилотен проект в определени области и след 

това да се разшири на национално ниво. 

Участниците говориха за факта, че при изпълнението на този тип проекти потенциалните бариери 

могат да бъдат: 

• липса на специалисти (комбинирани арт терапевти, психолози); 

• липса на обучение 

• нежелание на публичните власти 

• липса на адаптирани социални грижи 

• липса на средства  

 
 

ТЕМА 6 -  ДОСТЪП НА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ДО ТРАНСПОРТ ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО ИМ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ 

НА ОБЩНОСТТА И ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ  

 
Участниците споменават факта, че е много важно хората с деменция да поддържат ежедневни дейности. 

Следователно транспортът е ключова необходимост. Те подчертават, че в Румъния няма мерки за 

подпомагане на хора с деменция в транспорта и следователно те трябва да си ги осигурят. Понякога има 

неправителствени организации, които имат безплатни линейки за различни пациенти, самофинансирани, 

като Bears Brothers, но те не са специално за хора с деменция, а за хора с физически увреждания. 
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Участниците дават много предложения на местно ниво: 

• достъпност на транспорт: аудио-визуални светофари, адаптирани за деменция 

• институциите, които вече предоставят услуги на дневни центрове, трябва да бъдат подкрепени 

• местните съвети да предоставят субсидии за адаптиран транспорт и да осигурят безплатен 

транспорт за хората с деменция. 

 
Участниците изброяват редица бариери в румънското общество, идентифицирани в дискусиите: 

• липса на средства 

• липса на участие на публични институции и местни власти 

• липса на сътрудничество между институциите 

• липса на информация за деменция 

• липса на интерес за създаването и развитието на институции за деменция 

• стигма върху лица с деменция. 

 

Други релевантни открития: 

  По време на всички кръгли маси участниците споменаха следните теми като основни: 

• зачитане на правото на диагностика и грижи за хората с деменция 

• борба срещу стигмата и дискриминацията на хората с деменция 

• намиране на начини за информиране и подкрепа на семействата на хора с деменция 

• създаване на разнообразни проекти с цел използване на творческа драма и разказване на истории в 

ежедневните дейности на хората с деменция 

• насърчаване на публичните и частните доставчици и семейства да използват този тип творчески методи 

в работата си с хора с деменция 

• обучение на професионалистите в областта на деменцията с учебна програма, адаптирана към учебните 

нужди на конкретни специалисти 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. ИЗВОДИ 
 

• Тема 1 

• Тема 2 

• Тема 3 

• Тема 4 

• Тема 5 

• Тема 6 
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Няма предварително определен модел за това как да се създадат общности, благоприятстващи 

деменцията. Това зависи от специфичните характеристики на самата общност (била тя градска / селска, 

малка / голяма, демографска структура и др.), от нуждите на хората с деменция и от съществуването и 

вида на услугите за деменция, които вече съществуват в общността и това как те могат да бъдат 

променени или подобрени. 

Въпреки че социалният, образователният, институционалният, икономическият и политическият контекст 

в страните на партньорските институции могат да бъдат значително различни въз основа на примерите 

за най-добри практики от страните партньори и на консултативните кръгли маси, организирани в 

Румъния, серия от препоръки за взимащите решения или други заинтересовани страни от общността 

могат да бъдат направени за създаване на приятелски настроени към деменцията общности с фокус върху 

творческите изкуства, като например: 

 

 
ТЕМА 1 – ПУБЛИЧНО ЗАПОЗНАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕМЕНЦИЯ 

 

• Прилагане на образователни програми и програми за осведоменост за местната общност и 

персонала на публичните институции / местния бизнес по отношение на деменцията; 

• Интегриране на създаването на приятелски настроени към деменцията общности в по-широки 

стратегии, като Национални планове за деменция, създаване на обща рамка за прилагане 

• Обръщане към специфичните нужди на хората с деменция, както и отчитане на нуждите на 

местната общност 

• Включване на хората с деменция в проучване на достъпността на съществуващите услуги 

• Създаване на мрежи за сътрудничество в създаването на приятелски настроени към деменцията 

общности между публични органи, доставчици на услуги, НПО, представители на бизнеса и лица, 

които биха могли да бъдат застъпници на промяна в общностите (личности, участващи в кауза в 

общността) 

• Предоставяне на програми за обучение по въпроси с деменцията на различни заинтересовани 

страни в общността (като професионалисти, работещи с хора с деменция, представители на 

бизнеса, доброволци или служители от публични институции; 

• Обучение на младите поколения в областта на остаряването и деменцията от училищните години. 
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ТЕМА 2 - ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ ОБЩНОСТИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ 
КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В ГРИЖИТЕЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

• Започвайки с малки стъпки / дейности, които могат да повишат осведомеността по въпроса за 

деменцията (като създаване на Мемори кафенета в общности или инициативи на приятели на 

деменцията), където хората могат да се срещат и да участват в значими дейности, като същевременно 

се информират за деменцията 

• Насърчаване на доброволчески дейности в общността, в неправителствени организации и обществени 

институции за хора с деменция, но също така и за хора с деменция като доброволци, което може да 

увеличи тяхното социално включване и да отговори на действителните им нужди 

• Създаване и изпълнение на план за действие в общността, с постижими, измерими цели за промяна, 

независимо дали тази промяна е малка и специфична или голяма и системна. Дизайнът и 

специфичността на тези планове за действие ще зависят от хората, които ги създават, и от 

заинтересованите страни, които ги подкрепят. Може да се фокусира върху физическата среда, върху 

транспорта, върху използването на творчески инструменти в работата с хора с деменция в различни 

общностни условия, върху промяната или увеличаването на местните услуги, върху образованието или 

обучението за информираност или върху включването на деменцията в политиките и стратегическо 

планиране. 

• Ангажиране на културни институции (като библиотеки или музеи) за предприемане на инициативи за 

деменция, осъществяване на дейности, насочени към хората, живеещи с деменция в общността, 

улесняване на тяхното участие и развлекателни дейности. 

• Ангажиране на доставчиците на услуги за улесняване на достъпа до творчески дейности за хора с 

деменция, което ще им позволи да запазят капацитета си, да обогатят творческия си потенциал, да 

допринесат за своето физическо и психическо благосъстояние, като същевременно задържат 

желанието си  да учат нови неща, включително в домовете за грижи (като театър или разказване на 

истории) 

• Ангажиране на неправителствени организации за предприемане на повече дейности и програми за 

хора с деменция, ангажиране на техните членове и доброволци (включително възрастни хора, които 

доброволно участват) за подкрепа в общността на хората с деменция и за участие в творчески дейности 

(като театър или разказване на истории.)  

• Прилагане на адекватни програми за обучение и програми за повишаване на осведомеността за 

персонала на: местния бизнес (като супермаркети или банки), публични институции, културни 

институции, за да се осигури правилна комуникация с хора с деменция, както и насоки и подкрепа в 

общността. 

• Обучение на професионалисти, работещи в областта на творческите изкуства, за работа с деменция и 

за адаптиране / създаване на дейности за хора с деменция / техните семейства; 

• Осъществяване на Национален регистър за деменция
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ТЕМА 3 – ФИЗИЧЕСКА СРЕДА 

• Адаптиране на физическата среда за хора с деменция, за да се осигури тяхната ориентация, достъп, 

автономност и за да се избегне объркване, винаги да има пряка консултация с хората с деменция, 

които имат най-голямо право да говорят за себе си и да предлагат своето мнение за това как да се 

адаптират околната среда и пространствата за тяхната достъпност. 

• Адаптиране на публичните институции за хора с деменция, в пространствата за достъп и тоалетните: 

да има отделни гишета, светлинни сигнали, надпис, който  да се вижда ясно, контрастни цветове и 

аудио сигнали за хора с деменция, за да могат да бъдат самостоятелни. 

• Използване на благоприятна за деменция архитектура в дизайна на заведения за грижа / дневни 

центрове, което означава, например: прости, топли, изображения, които предизвикват положителни 

емоции, познати картини, без предмети, които могат да ги наранят, заоблени ръбове, добро 

осветление, в стаи за занимания, трапезарии и тоалетни 

• Създаване на зелени площи и градини, приспособени за хора с деменция, като сензорни градини, 

които биха могли да стимулират сетивата им, да съживят спомените им, да им позволят да излизат 

на разходки и да прекарват приятно време и биха могли да бъдат и отправна точка за творчески 

дейности за тях. 

• Използване на ясни дизайни за мебели (например за столове), за да се избегнат обърквания  

 

THEME 4 – ДОСТЪП И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ДЕМЕНЦИЯТА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
• Консултиране на хора с деменция и полагащите грижи за тях за това как да планират и проектират 

градски пространства за тяхното благосъстояние и включване 

• Включване в принципите за планиране и дизайн на общността за по-добър достъп за деменция в 

различни институции 

• Институции като библиотеки или музеи да включат в своето планиране и дейности също хора с 

деменция  

• Насърчаване на организациите да създават подходящи за деменция подходи и да прилагат 

стратегии, които помагат на хората с деменция. 

• Обучение на служители на местния бизнес и публични институции да разпознават лицето с 

деменция и да се държат по съответния начин, предлагайки подкрепа, използвайки и изкуства (като 

филми), които могат да имат по-мощно и дългосрочно въздействие. 

•  Изграждане на физическа среда, достъпна и лесна за навигация за хора с деменция, на тези места. 

•  Повишаване на осведомеността сред служителите за предотвратяване на деменция и премахване 

на стигмата. 

• Подкрепа на служители / колеги, които се грижат за човек с деменция 

• Изпълнение на творчески ателиета и дейности в жизнената среда на хора с деменция, за по-добро 
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насърчаване на тяхното благосъстояние и здраве (като например в домове за грижи или читалища) 

• Създаване на мрежи, включително малки и средни предприятия и новосъздадени предприятия, 

публични власти, културни институции, училища, църкви и политици, за да се трансформират 

общностите в по-благоприятни за хората с деменция. 

• Наличие на Национален план за деменция, за да се осигурят тези дейности и финансиране. 

 

ТЕМА 5 – ОБЩНОСТНИ ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНО НИВО, ИНТЕГРИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ КАТО ТВОРЧЕСКИ ИЗКУСТВА В ГРИЖИТЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

• Включване на иновационни услуги / продукти в процеса на грижи за хора с деменция, чрез използване 

на нови технологии, за осигуряване на тяхната безопасност у дома и осигурявайки възможността да 

живеят автономно възможно най-дълго 

• Обучение на социално-медицински и обслужващ персонал за използване на творческите изкуства 

като инструменти в грижите за хората с деменция 

• Насърчаване в по-широк мащаб на използването на творчески изкуства в грижите за хора с деменция 

в различни условия на грижа 

• Story2Remember програма за обучение за професионалисти и инструментариумът за подобряване на 

комуникацията, насочена към неформалните болногледачи, може да се използва като иновативна 

програма в различни заведения за грижа за подобряване на качеството на живот на хората с 

деменция и техните болногледачи. 

• Подкрепяне на хората с деменция за експериментиране с творчески дейности (като разказване на 

истории, разглеждане на изложби, рисуване, боравене с предмети или слушане на музика, участие в 

хорово пеене и т.н.) и анализ на въздействието на изкуството върху деменцията. 

 
ТЕМА 6 - ДОСТЪП НА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ДО ТРАНСПОРТ ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО ИМ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ 

НА ОБЩНОСТТА И ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ 

• Осигуряване на достъп до обществен транспорт за хора с деменция, включително ясна сигнализация 

за предлаганите услуги, както и адаптиран дизайн и уведомяване за спирки. 

• Спирането също трябва да бъде сигнализирано звуково 

• Осигуряване на приоритетни места за хора с деменция в средствата за обществен транспорт 

• Обучение на транспортния персонал за оптимална подкрепа и комуникация с хора с деменция 

• Обучение на таксиметрови шофьори за оптимална подкрепа и комуникация с хора с деменция 

• Включване на доброволци за подпомагане на хора с деменция при транспортиране до дадено 

място. 

• Създаване на маршрути за обществен транспорт, които биха могли да отведат хората с деменция от 

домовете им до институциите / услугите, от които се нуждаят, чрез партньорство между различни 

институции 
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АНЕКС 1: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ 
ПРАКТИКИ ОТ СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

 
ШАБЛОН ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ КЪМ ДЕМЕНЦИЯТА ОБЩНОСТИ 

-РАЗРАБОТЕН ОТ ASOCIATIA HABILITAS – CENTRU DE RESURSE SI FORMARE PROFESIONALA- 

УВОД 

Според Alzheimer's Disease International (ADI, 2017), общност, благоприятстваща деменцията може да бъде 

определена като „място или култура, в която хората с деменция и грижещите се за тях са овластени, 

подкрепени и включени в обществото, разбират правата си и признават своите пълен потенциал" 

Основните резултати, които ADI счита, че трябва да се търсят в общности, благоприятстващи деменцията, 

включват: 

 Информираност: повишена информираност и разбиране за деменцията 

 Социална и културна ангажираност: повишена социална и културна ангажираност на лицето с 

деменция 

 Права на човека: съществуват правни и други мерки за овластяване на хората с деменция за защита 

на техните права 

 Изграждане на капацитет и достъп до услуги, подходящи за деменция: повишена способност на 

здравните служби и грижите да развиват услуги, които отговарят на нуждите на хората с деменция 

 Физическа среда: действия за подобряване на физическата среда, независимо дали в дома, грижи за 

дома, болници или обществени места 

ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА 

Целта на този документ е да предостави примери за най-добри практики за развитие на приятелски 

настроени към деменцията общности в страните партньори по проекта Story2Remember или, ако в страната 

няма примери, от ЕС. Тези примери за най-добри практики ще бъдат използвани за разработване на 

препоръки за политика за създаване на приятелски настроени към деменцията общности / институции за 

повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с 

деменция от Алцхаймер. Документът трябва да съдържа представителни инициативи за приятелски 

настроени общности, които могат да служат като модел за действителни и потенциални заинтересовани 

страни от общности, благоприятстващи деменцията. „Инициатива“ е широк термин и може да се отнася до 

местен / национален проект за социални грижи за пациенти с болест на Алцхаймер (БА), кампания за 

повишаване на осведомеността относно деменцията, законодателна инициатива, национална публична 

политика за деменция, национална коалиция за деменция или публично-частно партньорство. Други 

примери могат да включват образователна програма за здравни специалисти, която въвежда програма за 

творчески изкуства в подкрепа на хора с БА, официални и неформални болногледачи на хора с БА, малка 

инициатива за въвеждане на творчески изкуства в домовете за грижи или бизнес с деменция. 
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Повечето от представените инициативи трябва да включват творчески изкуства. Инициативите за 

приятелски настроени общности трябва да бъдат въведени в страната на партньорите по проекта или, ако 

в страната няма налични примери – от ЕС. 

Многобройни примери за инициативи за приятелски настроени инициативи можете да намерите тук: 

• https://www.alz.co.uk/dementia-friendly-communities/case-studies 

• https://www.alz.co.uk/adi/pdf/dfc-developments.pdf 

 

СТУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ИНИЦИАТИВИ 

Моля, опишете накратко всяка инициатива, като използвате следната структура от 6 елемента (макс. 500 
думи / инициатива). Информацията трябва да има отношение към представената най-добра практика. 

1. Име на инициативата 

2. Описание на инициативата 

Включва информация като: 

• Релевантен контекст 

• Проблем, адресиран от инициативата 

• Цели на инициативата 

• Целеви групи 

3. Оценка 
Оценката трябва да се съсредоточи върху получените, а не върху предвидените резултати. Ключовите 
аспекти на процеса може да са от значение за създаване на политики. Иновативният начин на 
предоставяне на услуга е важен аспект, който трябва да се подчертае. 
Оценката на най-добрите практики е специфична за вида на представената инициатива и може да 
включва: 

• Продукти 

• Резултати 

• Оценка на процеса 

• Методи за анализ на обществени политики 

• Индикатори (Количествени/качествени) 

4. Творчески изкуства за приятелски настроени общности 

Този раздел трябва да включва следната информация: 

• Как инициативата включва творчески изкуства? 

• Бариери: какви бяха бариерите по отношение на използването на творческите изкуства в тази 

инициатива? Как бяха преодолени тези бариери? 

• Какви бяха ползите от разгръщането на творческите изкуства за хора с деменция в тази 
инициатива? 

• Друга подходяща информация относно използването на творчески изкуства 

  5. Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики  

Какви са ключовите послания към хората, отговорни за развитието на приятелски настроени 

общности и използването на творчески изкуства по отношение на тази инициатива? 
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6. Препратки 

Препратки за представената информация (включително уебсайта на инициативата) 

 

Предоставените примери за инициативи за най-добри практики трябва да разглеждат следните области. 

Трябва да бъдат описани минимум 4 инициативи / партньор. 

 
Области: 

• Публично запознаване и достъп до информация за деменция 

• Планиране на процеси за създаване на приятелски настроени общности, включително по 

отношение на повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески 

изкуства в грижите за хора с деменция 

• Физическа среда 

• Достъп и съобразяване с деменцията на местния бизнес и обществени услуги 

• Общностни иновационни услуги чрез действия на местно ниво, интегриращи инструменти като 

творчески изкуства в грижите за хора с деменция 

• Достъп на хора с деменция до транспорт за пълноценното им участие в дейности на общността 

и за да се възползват от предоставяните услуги 

 
Препратки: 

• Alzheimer’s Disease International: Dementia Friendly Communities - Key Principles 

• https://www.alz.co.uk/adi/pdf/dfc-principles.pdf 



58 
 

РАЗДЕЛ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ 
Синтетична таблица на представените най-добри практики за приятелски настроени към деменцията 
общности 
 

1. Публично запознаване и достъп до информация за деменция 
2. Планиране на процеси за създаване на приятелски настроени общности, 

включително по отношение на повишаване на осведомеността и 
интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с 
деменция 

3. Физическа среда 
4. Достъп и съобразяване с деменцията на местния бизнес и обществени 

услуги 
5. Общностни иновационни услуги чрез действия на местно ниво, 

интегриращи инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с 
деменция 

6. Достъп на хора с деменция до транспорт за пълноценното им участие в 
дейности на общността и за да се възползват от предоставяните услуги 

 
Моля, опишете накратко всяка инициатива, като използвате следната структура от 6 елемента (макс. 500 
думи / инициатива): 

1. Най-добра практика за приятелски настроена общност в областта на: 

Публично запознаване и достъп до информация за деменция 

• Име на инициативата; 

• Описание на инициативата; 

• Оценка; 

• Творчески изкуства за приятелски настроена общност; 

• Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики; 

• Препратки. 

 

2. Най-добра практика за приятелски настроена общност в областта на: 

Планиране на процеси за създаване на приятелски настроени общности, включително по отношение на 

повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с 

деменция 

• Име на инициативата; 

• Описание на инициативата; 

• Оценка; 

• Творчески изкуства за приятелски настроена общност; 

• Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики; 

• Препратки. 

Име на инициативата Област 
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3. Най-добра практика за приятелски настроена общност в областта на: 

Физическа среда 

• Име на инициативата; 

• Описание на инициативата; 

• Оценка; 

• Творчески изкуства за приятелски настроена общност; 

• Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики; 

• Препратки. 

 

4. Най-добра практика за приятелски настроена общност в областта на: 

   Достъп и съобразяване с деменцията на местния бизнес и обществени услуги 
• Име на инициативата; 

• Описание на инициативата; 

• Оценка; 

• Творчески изкуства за приятелски настроена общност; 

• Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики; 

• Препратки. 

 

5. Най-добра практика за приятелски настроена общност в областта на: 

Общностни иновационни услуги чрез действия на местно ниво, интегриращи инструменти като творчески 

изкуства в грижите за хора с деменция 

• Име на инициативата; 

• Описание на инициативата; 

• Оценка; 

• Творчески изкуства за приятелски настроена общност; 

• Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики; 

• Препратки. 

 

6. Най-добра практика за приятелски настроена общност в областта на: 

Достъп на хора с деменция до транспорт за пълноценното им участие в дейности на общността и за да се 
възползват от предоставяните услуги 

• Име на инициативата; 

• Описание на инициативата; 

• Оценка; 

• Творчески изкуства за приятелски настроена общност; 

• Ключови послания към хората, отговорни за създаването на политики; 

• Препратки. 
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АНЕКС 2: 
МЕТОДОЛОГИЯ НА 6-те КОНСУЛТАТИВНИ КРЪГЛИ МАСИ, 

ОРГАНИЗИРАНИ СЪС ЗЪИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В 
РУМЪНИЯ, ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА КОНСУЛТАТИВНИ КРЪГЛИ МАСИ, ОРГАНИЗИРАНИ В РУМЪНИЯ ОТ ASOCIATIA HABILITAS 
CRFP 

Автори: 

Йоана Качиула – Asociatia Habilitas – CRFP; Родика 

Качиула – Asociatia Habilitas - CRFP; 

Михай Вьорел Замфир – Asociatia Habilitas - CRFP. 

 
ОПИСАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИТЕ КРЪГЛИ МАСИ 

 
 

Брой срещи 1 

Продължителност: 1 – 1.5 часа 

Период: юли – август 2020 

Брой участници: 4-6 

• Присъствен лист; 

• Финален доклад за консултативните срещи; 

Тема: Публично запознаване и достъп до информация за деменция 
 

• Знаят ли хората в общността какво е деменция? 

• Как се информират хората за деменцията? 

• Какви възможности за участие в дейности на общността има за 

хората с деменция? Ами участието в творчески дейности? А  

Под-теми: относно ейджизмът? 

• Знае ли се нещо за нуждите на хората с деменция? 

• Наличните услуги познати ли са за хората, които се грижат за хора с 

деменция? 

• Какъв е потенциалът на творческите изкуства за създаване 

на приятелски настроено общество? 
 

 

1-ва консултативна кръгла маса 

Резултати: 
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Допълнителни въпроси: 

• Какви са наличните в момента мерки за повишаване на 

обществената осведоменост и достъп до информация за 

деменция? 

• Какви мерки / инициативи трябва да бъдат създадени / 

подобрени, за да могат хората с деменция да участват в 

дейности на общността и освен това в творчески дейности? 

• Какво липсва в сегашната практика в областта? 

• Кои институции трябва да участват? 

• Кои професионалисти трябва да участват? 

• Кои са най-добрите стратегии за прилагане на 

новопроектираните или актуализирани методи? 

• Какви са методите за наблюдение и оценка на тяхната ефикасност? 

• Какви са бюджетите / ресурсите, които могат да бъдат използвани? 

• Възможни бариери 

• Възможни решения 

• Какви са ползите от използването на творчески изкуства за 

повишаване на осведомеността относно деменцията и приятелски 

общности? 

• Как могат да се прилагат творчески изкуства в подкрепа на 

развитието на приятелски настроени към деменцията 

общности? Кой трябва да участва (професионалисти, 

институции)? Кой трябва да проведе обучението? 

• Какви са видовете политики, които могат да бъдат формулирани и 
приети? 

 
 

1-ва консултативна кръгла маса 
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Брой срещи 1 

Продължителност: 1 – 1.5 часа 

Период: юли – август 2020 

Брой участници: 4-6 

• Присъствен лист; 

• Финален доклад. 

Тема: Планиране на процеси за създаване на приятелски настроени общности, 

включително по отношение на повишаване на осведомеността и 

интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с 

деменция
 

 

 

 
 
 
 

 
Под-теми: 

• Идентифициране на институциите, които трябва да участват в 

създаването на приятелски настроени към деменцията общности 

за повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти 

като творчески изкуства в грижите за хора с деменция: 

• На местно ниво; 

• На национално ниво; 

• На европейско ниво. 

• Как да създадем партньорства между институции за приятелски 

към деменцията общности, за повишаване на осведомеността 

и интегриране на инструменти като творчески изкуства в 

грижите за хора с деменция; 

• Стъпки и мерки, които трябва да се предприемат в този процес; 

• Развиване на образование за творческите изкуства в областта на 
деменцията; 

• Потенциални бариери при планирането на процесите за постигане на 
тази цел; 

• Решения. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Допълнителни 
въпроси 

• Какви са наличните мерки в момента 

• Какви мерки трябва да бъдат създадени / подобрени 

• Какво липсва в настоящите практики в тази област 

• Кои професионалисти трябва да бъдат включени 

• Кои институции трябва да участват 

• Кои са най-добрите стратегии за прилагане на новопроектираните 
или актуализирани методи; 

• Какви са методите за наблюдение и оценка на тяхната ефикасност 
• Какви са бюджетите / ресурсите, които могат да бъдат използвани 
• Възможни бариери 
• Възможни решения 
• Как могат да се прилагат творчески изкуства, за да се подпомогне 

развитието на приятелски общности? Кой трябва да участва 
(професионалисти, институции)? Кой трябва да проведе обучението? 

• Какви политики могат да бъдат формулирани и приети.
 

 

2-ра консултативна кръгла маса 

Резултати: 
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Брой срещи 1 

Продължителност: 1 – 1.5 часа 

Период: юли – август 2020 

Брой участници: 4-6 

• Присъствен лист; 

• Финален доклад. 

Тема: КАК ДА СЪЗДАДЕМ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА, АДАПТИРАНА КЪМ НУЖДИТЕ 

НА ЧОВЕК С ДЕМЕНЦИЯ? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Под-теми: 

• Интегриран подход: използване на благоприятен за деменция 

дизайн, подходящ за възрастта дизайн и универсален дизайн; 

• Адаптиране на физическата среда, вътрешна и външна, за 

хората с деменция да продължат да имат дост до ежедневни 

дейности като пазаруване, банкиране или използване на 

обществен транспорт за посещение на дейности в общността 

• Адаптиране на физическата среда, вътрешна и външна за хора с 

деменция, за да се подобри достъпът до услуги за грижа и 

подкрепа 

• Адаптиране на услугите в държавни и частни институции; 

(болници, администрация, местни / централни, пенсионни 

служби и др.); 

• Адаптиране на електронни и онлайн услуги; 

• Предоставяне на най-добър дизайн за домашна и резидентна 

грижа; 

• Адаптиране на физическата среда за хора с деменция да участват в 

творчески / художествени институции и услуги (като художествени 

галерии, библиотеки, старчески домове, дневни центрове и др.) 

• Адаптиране на процесите на предоставяне на услуги в публични и 

частни институции за хора с деменция, за да се насърчи участието в 

творчески / художествени институции. 
 

 

 
 
 
 

Допълнителни 
въпроси 

• Какви са наличните мерки в момента? 

• Какви мерки трябва да бъдат създадени / подобрени? 

• Какво липсва в настоящата практика в тази област? 

• Кои институции трябва да участват? 

• Кои професионалисти трябва да бъдат включени? 

• Кой трябва да проведе обучението? 

• Кои са най-добрите стратегии за прилагане на новопроектираните 
или актуализирани методи? 

• Какви са методите за наблюдение и оценка на тяхната ефикасност? 

• Какви са бюджетите / ресурсите, които могат да бъдат използвани? 

• Възможни бариери 

• Възможни решения 
 

 

3-та консултативна кръгла маса 

Резултати: 
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Допълнителни 
въпроси 

• Как могат да се прилагат творчески изкуства в подкрепа на 

развитието на приятелски общности? Кой трябва да участва 

(професионалисти, институции)? Кой трябва да проведе 

обучението? 

• Какви са видовете политики, които могат да бъдат 

формулирани и приети? 
 

 

3-та консултативна кръгла маса 
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Брой срещи 1 

Продължителност: 1 – 1.5 часа 

Период: юли – август 2020 

Брой участници: 4-6 

• Присъствен лист; 

• Окончателен доклад. 

Достъп и съобразяване с деменцията на местния бизнес и 

обществени услуги. 
 

 

 
 
 
 

Под-теми: 

• Подкрепа на служители, които се грижат за човек с деменция; 

• Поддръжка за клиенти с деменция; 

• Адаптиране на физическата среда в магазини, обществени 
институции и други за хора с деменция; 

• Потенциални ползи от творческите изкуства за развитие на 
бизнеса и услугите в областта на деменцията; 

• Използване на творчески изкуства за обучение на служители и 
адаптиране на места за хора с деменция; 

•  Потенциалният пазар за творчески изкуства в областта на 
деменцията 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Допълнителни 
въпроси 

• Какви са наличните мерки в момента? 

• Какви мерки трябва да бъдат създадени / подобрени? 

• Какво липсва в настоящата практика в тази област? 

• Кои професионалисти трябва да бъдат включени? 

• Кои институции трябва да участват? 

• Кои са най-добрите стратегии за прилагане на 
новопроектираните или актуализирани методи? 

• Какви са методите за наблюдение и оценка на тяхната 
ефикасност? 

• Възможни бариери 

• Възможни решения 

• Какви са ползите от използването на творчески 

изкуства в тази тема за приятелски общности? 

• Как могат да се прилагат творчески изкуства в 

подкрепа на развитието на приятелски общности? Кой 

трябва да участва (професионалисти, институции)? Кой 

трябва да проведе обучението? 

• Какви са видовете политики, които могат да бъдат 

формулирани и приети? 

 
 

4-та консултативна кръгла маса 

Тема: 

Резултати: 
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Брой срещи 1 

Продължителност: 1 – 1.5 часа 

Период: юли – август 2020 

Брой участници: 4-6 

• Присъствен лист; 

• Окончателен доклад. 

Тема: 
Общностни иновационни услуги чрез действия на местно 

ниво, интегриращи инструменти като творчески изкуства в 

грижите за хора с деменция

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Под-теми: 

 
•  Наличие на такива базирани в общността иновационни услуги 

(интегриране на инструменти като творчески изкуства в 

грижите за хора с деменция), от различни гледни точки: 

• Тип организация 
• Финансиране 
• Лекота / метод за контакт и време за отговор 
• Целева група 
•  Предоставени услуги, включително какви творчески 

инструменти се използват 
• Териториален обхват 

• Насърчаване и подпомагане на използването на 

иновативни творчески инструменти в услугите за грижи за 

хора с деменция: 

• Обучение на професионалисти в областта на грижите за 
деменция за използване на тези инструменти 

• Средства за разпространение на информация за тези 
инструменти в общността на професионалистите в областта на 
деменцията 

• Споделяне на подходяща информация в общността от 
професионалисти в областта на грижите за деменция 
(изследвания, най-добри практики, ресурси) 

• Дългосрочно управление на професионалната общност 

• Вид организация; 

• управление; 

• срещи / събития; 

• проекти; 

• партньорска подкрепа; 

• Бариери при използването на иновативни творчески 
инструменти в услугите за грижи за хора с деменция 

• Решения
 

 

5-та консултативна кръгла маса 

Резултати: 



67 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Допълнителни 
въпроси 

• Какви са наличните мерки в момента? 

• Какви мерки трябва да бъдат създадени / подобрени? 

• Какво липсва в настоящата практика в тази област? 

• Кои професионалисти трябва да бъдат включени? 

• Кои институции трябва да участват? 

• Кои са най-добрите стратегии за прилагане на 
новопроектираните или актуализирани методи? 

• Какви са методите за наблюдение и оценка на тяхната 
ефикасност? 

• Какви са бюджетите / ресурсите, които могат да бъдат 

използвани? 

• Възможни бариери 

• Възможни решения 

• Какви са ползите от използването на творчески 

изкуства в тази тема за деменция приятелски 

общности? 

• Как могат да се прилагат творчески изкуства в 

подкрепа на развитието на приятелски общности? Кой 

трябва да участва (професионалисти, институции)? Кой 

трябва да проведе обучението? 

• Какви са видовете политики, които могат да бъдат 

формулирани и приети? 
 

 

5-та консултативна кръгла маса 
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Брой срещи 1 

Продължителност: 1 – 1.5 часа 

Период: юли – август 2020 

Брой участници: 4-6 

• Присъствен лист; 

• Окончателен доклад. 

Достъп на хора с деменция до транспорт за 

пълноценното им участие в дейности на общността и 

за да се възползват от предоставяните услуги 
 

 

 
 

Под-теми: 

• подобряване на достъпността 

• използване на благоприятни за деменция надписи 

• обучение на персонал по въпроси на деменцията 

• особености на транспорта до локации за творчески 

дейности за хора с деменция и техните гледачи
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Допълнителни 
въпроси 

• Какви са наличните мерки в момента 

• Какви мерки трябва да бъдат създадени / подобрени 

• Какво липсва в настоящата практика в тази област 

• Кои професионалисти трябва да бъдат включени 

• Кои институции трябва да участват 

• Кои са най-добрите стратегии за прилагане на 
новопроектираните или актуализирани методи; 

• Какви са методите за наблюдение и оценка на тяхната 

ефикасност 

• Какви са бюджетите / ресурсите, които могат да бъдат 

използвани 

• Възможни бариери 

• Възможни решения 

• Как може да се осъществи достъп до транспорт за 

подобряване на достъпа до творчески изкуства в областта 

на деменцията? Кой трябва да участва (професии, 

институции)? Кой трябва да проведе обучението? 

• Какви са видовете политики, които могат да бъдат 

формулирани и приети. 
 

 

6-та консултативна кръгла маса 

Тема: 

Резултати: 



 

 


