Wprowadzenie do bazy danych

Współudział & Kontakty

Jeśli jesteś organizacją lub instytucją udzielajacą
uslugi w zakresie Demencji a nie znalazłaś swojej
oferty w naszej Bazie Danych (Datenbank)?
Czy też nie znalazłeś znanej placówki lub ośrodka
w swoim regionie,?

PRO INKLUSIO – Gemeinnützige Gesellschaft
für soziale und berufliche Teilhabe mbH
Projektbüro Demenzatlas Hessen
Sarah Wißner
Telefon: 0 64 21 / 3 04 47-16
eMail: wissner.sarah@pro-inklusio.org

Zawsze jest możliwe zarejestrowanie się Online w
naszej Bazie Danych:

www.demenzatlas-hessen.de
Wniosek zostanie sprawdzony i wprowadzony do
bazy danych.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zespół
projektu Demenzatlas Hessen chętnie udzieli
wyczerpujących informacji.
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Partnerzy projektu

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(Heskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Integracji) wspòlnie z Pflegekassen (Funduszem Opieki)
promuja „Demenzatlas Hessen“ przy wspòlpracy
Hessischer Städte- und Landkreistag (Heskiego
Przedstawicielstwa Miast i Powiatòw).

Demenzatlas
Informacje. Poradnictwo. Wsparcie.

DEMENCJA – Co robić? Kogo pytać?
Demenzatlas Hessen

Demenzatlas Hessen jest propozycją dla
chorych, czlonków rodziny i bliskich którzy
opiekują się chorymi ale także dla profesionalnie i społecznie zaangażowanych
osób pomagających ludziom cierpiącym
na demencję. Katalog zawiera informacje,
oferty, inicjatywy i ośrodki w Hesji,
wspierające osoby chore na demencje.
Nasz portal internetowy daje Państwu
wgląd do:
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Gdzie znaleźć poradę i pomoc?
W jakim zakresie, w życiu codziennym,
można liczyć na wsparcie?
Kto może udzielić informacji dotyczącej
diagnostyki i możliwości leczenia?
Jakie są możliwości wymiany doświadczeń z
innymi osobami, które też opiekują się chorymi
na demencję?

Demenzatlas Hessen odpowie na wszelkie pytania,
udzieli informacji o ofertach i wskaże możliwości
uzyskania porad i wsparcia w miejscu zamieszkania.
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Proszę odwiedzić nas na naszej
stronie internetowej
www.demenzatlas-hessen.de

/

Liczba zachorowań na różne formy choroby Alzheimera lub demencji, wśród kobiet i
mężczyzn wzrasta. Zarówno chorzy jak i ich rodziny
(bliscy,krewni) zmagają się codziennie z wieloma
problemami i pytaniami:

Ośrodków informacyjnych i doradczych
Miejsc gdzie można skorzystac z o
 pieki,
znaleźć zastępstwo do opieki oraz
organizacji czasu wolnego
Informacji o zamieszkaniu z opieką
Informacji o profilaktyce, diagnostyce
i leczeniu
Kalendarza wydarzeń i szkoleń
związanych z chorobami demencyjnymi

Demenzatlas Hessen jest wspólnym
modelowym projektem Heskiego
Ministerstwa Spraw Społecznych i Integracji
oraz Funduszu Opieki. Celem tego projektu
jest dać możliwość osobom chorym na
demencję i ich rodzinom, zapoznania się z
siecią instytucji i organizacji znajdujących się
na terenie Hesji.
Poza tym chodzi o wypracowanie i
wypróbowanie optymalnych struktur
mających na celu poprawę koordynacji
różnych form pomocy osobom chorym na
demencję i ich bliskim.

