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Aktivnosti projekta RESje
17.04.2015

Projekt RESje uspešno deluje v okviru ZDUSa že več kot 10 let.

Najpomembnejši cilj programa je izboljšati življenje oseb z demenco in njihovih
svojcev oz. tistim ki skrbijo zanje.

V okviru tega cilja

izvajamo predavanja o zdravem in aktivnem življenju v starosti pred in z demenco oz.
alzheimerjevo boleznijo za svojce oseb z demenco člane društev upokojencev in drugih
društev po celotni Sloveniji

seznanjamo javnost o potrebah oseb z demenco in njihovih svojcev radijske oddaje
ZDUS Plus revija Vzajemnost Državni svet idr.

zbiramo in usposabljamo prostovoljce za druženje z osebami z demenco s čimer
preprečujemo njihovo socialno izključenost in podaljšujemo čas bivanja v domačem okolju

pripravljamo se za ponatis priročnika RESje POTREBUJEMO JO POMOČ z nasveti s

področja demence po zgledu ALZ Berlin.
spodbujamo in pomagamo pri organiziranju skupin za samopomoč svojcev obolelih za

demenco.
sodelujemo z Varuhom človekovih pravic v programu DPM ki je namenjen preverjanju

pogojev bivanja oseb z demenco v domovih
sodelujemo v mednarodnih projektih s področja demence
izobražujemo prostovoljce ki delujejo v okviru programa Starejši za višjo kakovost življenja

doma
vključujemo se v pripravo zakonov in drugih predpisov s področij ki so pomembni za

uveljavljanje pravic oseb z demenco.
drug pomemben cilj je ohranjanje spomina v starosti. Usposobili smo se za trenerje

spomina in izvajamo delavnice iz tega področja. Pripravili smo brošuro z vajami za spomin.
svetujemo svojcem oseb z demenco in drugim starejšim preko odprtega telefona 051 442

497 foruma in spletne strani RESje in ZDUS ter preko emaila resje.zdus gmail.com
moderiramo spletno stran Med.Over.Net s področja demence
zbiramo sredstva za ponatis priročnika RESje POTEBUJEMO JO POMOČ in zgibanke za

predstavitev programa

V letu 2014 in 2015 pospešeno vzpostavljamo mrežo prostovoljcev za povezovanje s
projektom RESje po celotni Sloveniji. Zbiramo prostovoljce ki bi v posameznih
pokrajinah ali društvih prevzeli naslednje naloge

1. povezovalcev na ravni pokrajin ali društev
2. mentorjev prostovoljcev v društvih
3. vodje društvenih delavnic za urjenje spomina
4. prostovoljce ki bi jih usposobili za izvedbo predavanj v posameznih društvih
pokrajinah s področja demence

5. prostovoljce ki bi jih usposobili za nudenje brezplačne pomoči in podpore
svojcem oseb z demenco
6. prostovoljce ki bi jih usposobili za nudenje podpore in pomoči pri skrbi za osebe
z demenco v domovih

Pripravila A. Cajnko vodja projekta RESje ZDUS
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17.04.2015 Razpis za najem
oskrbovanih stanovanj na Brdu v
Ljubljani

17.04.2015 V Ljubljani protest proti
trgovinskim sporazumom TTIP CETA
TISA

17.04.2015 Slovenski dnevi knjige ob

20. rojstnem dnevu prenovljeni in

poglobljeni

17.04.2015 Unikatne lesene
salamoreznice po načrtih iz 19. stoletja

17.04.2015 Posvetovanje o vlogi

znanosti pri zagotavljanju varne in

hranljive hrane

16.04.2015 Povabilo na Dolenjsko

16.04.2015 Vabilo na zaključni posvet
projekta NETAge

16.04.2015 4.276 upokojencev je prejelo
napačen izračun dohodnine za leto

2014

16.04.2015 Spomladanska akcija
zbiranja rabljenih oblačil in posteljnine

za Bosno in Hercegovino

16.04.2015 V Radencih pričakujejo
rekordno udeležbo na maratonu

16.04.2015 Znanilci upanja 2015 začetek

akcije

15.04.2015 Umar Številke se obračajo

15.04.2015 Stanovanjsko upravljanje kaj
potrošniki najpogosteje sprašujejo

15.04.2015 81letna tekačica Kazimira
Lužnik Skrivnost je povsod ljubezen

15.04.2015 Test protivirusnih zbirk
Popolnega ni zato pazljivost ni odveč

14.04.2015 Ministrstvo za kulturo vabi k
sodelovanju na dnevih evropske kulturne
dediščine in tednu kulturne dediščine

14.04.2015 Leto in pol čakanja za
kontrolni pregled To je nedopustno

Iskalnik

O nas Organiziranost zveze Projekti Vzajemna samopomoč Svetovalnica bivanje Informacije
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