Използването на
Театър и разказване на Приказки
при грижата за деменцията

Световната здравна организация признава

начини за подпомагане и подобряване на живота

деменцията като приоритет за общественото здраве.

на хората с деменция и техните семейства, за

През май 2017 г. Световната здравна асамблея одобри

оптимизиране на физическото здраве, познание,

Глобалния план за действие относно отговорността

активност и благосъстояние, управление на

на общественото здраве към деменция 2017-2025 г. с

предизвикателните поведенчески и

основни теми за действие: повишаване на

психологически симптоми и предоставяне на

осведомеността относно деменцията и

информация и дългосрочна подкрепа за

създаване на благоприятни инициативи за

болногледачите.

хората с деменцията; намаляване на риска от

Използването на театъра и разказването на истории,

деменция; диагностика, лечение и грижи; научни

чрез споделяне на разкази за събития и преживявания у

изследвания и иновации; и подкрепа за лицата,

дома, от обгрижващите семейството, може да осигури

полагащи грижи за хора с деменция.

начин за хората с деменция, както и на грижещите се

Болестта на Алцхаймер е най-честата форма на

за тях, да се себе изразяват и да общуват с

деменция и може да допринесе за 60-70% от случаите

другите в забавна и подкрепяща среда. Това е и

на хора, страдащи от деменция.

начин за създаване на благоприятни за

Към момента няма налично лечение на деменцията

деменцията общности/институции,

или начин за промяна на прогресивното й развитие.

предоставящи теми за разговор и възможности

Въпреки това, много може да бъде предложено като

за свързване на засегнатите страни с други хора.

5 участващи страни :
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Отказ от отговорност: Съдържанието на настоящия материал отразява само възгледите на авторите, Националната агенция на Европейската
комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. "

Какво целим?

Кой ще има полза?
Здравни/ Социални спциалисти, работещи в
областта на деменцията, в защитено жилище
или дневен център (социални работници,
психолози, обучители, лекари, медицински
персонал)
Семейни болногледачи на хора с деменция
Лица с диагноза деменция

Резултати

Подобряване на компетенциите на здравните и
социалните работници, работещи в областта на
грижите, чрез образователна програма, базирана на
творческата драма и разказването на истории
Подобряване на комуникационните умения на
болногледачите на хора с деменция чрез
инструментариум, базиран на ролеви игри и
разказване на истории
Подобряване качеството на живот на хората с
деменция чрез тези средства
Повишаване на обществената информираност по
въпросите на деменцията чрез препоръки за
политиката за изграждане на общности /
институции, предоставящи благоприятни условия на
засегнатите от деменция

Брошура: „Животът в една история: използване на творчески изкуства и разказване на истории за подпомагане на
болните от Алцхаймер и техните болногледачи в Обединеното кралство, Гърция, Румъния, България и Ирландия“
Програма за обучение с използване на театър и разказване на истории, насочена към специалисти по здравеопазване и
социални грижи за по-добра подкрепа за възрастни хора, болни от Алцхаймер
Обучението на обучителите ще се проведе в Дъблин, Ирландия, от Училището за актьорско майсторство Гейти (Gaiety School of
Acting) с участници (обучители) от всяка страна, участваща в проекта.
Програмата на обучението ще се състои в Румъния, България, Гърция и Обединеното кралство за: 20 специалисти в областта на
здравеопазването и социалните грижи, свързани с деменцията за всяка страна; 12-15 души, страдащи от деменция за всяка
страна, от професионалисти и партньори обучители.

Инструментариум за болногледачите на семейства – Подобряване на комуникацията между болногледачите и
лицата, диагностицирани с деменция, чрез ролеви игри и разказване на истории
Политическа препоръка за създаване на благоприятни за засегнатите от деменция общности/институции по
отношение на повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за
хората, страдащи от Алцхаймер
Един Семинар за застъпничество „Общества и институции, благоприятни за деменция“ в Румъния
Пет заключителни семинара в Румъния, България, Гърция, Великобритания, Ирландия

Партньори
Румънско общество за Алцхаймер •

Хабилитас - Център за ресурси и професионално обучение •

Училището за актьорско майсторство Гейти, Националната театрална школа на Ирландия •

Гражданско сдружение Алцхаймер България •

Гръцката асоциация за болестта Алцхаймер и относителните заболявания (Алцхаймер Хелада) •

Университет Борнмут, Великобритания •

