Гражданско сдружение
„Алцхаймер – България“

ГС „Алцхаймер–България” е член на
Алцхаймер–Европа. Споделяме европейските
принципи за работа и подкрепа на семейства,
в които има хора, болни от Алцхаймер и сходни
заболявания. Наша основна цел е да провокираме
интереса на обществото относно значимостта на
проблемите, свързани с болестта на Алцхаймер
и други форми на деменция. На страницата ни ще
намерите полезна и практична информация по
най-важните въпроси, отнасящи се до
заболяването.
Грижата за хората с болест на Алцхаймер или
друга форма на деменция и техните семейства
е важна стъпка напред към сформирането на
общество, изградено на принципите на
равноправие, уважение и взаимопомощ!
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В Европа 80% от болните възрасти са
обгрижвани в къщи от членове на
семейството или приятели. Грижата за
любим човек обаче може да бъде много
стресираща и в много случаи лицата,
полагащи грижи, остават непризнати
от обществото. Непрофесионалните
болногледачи изпитват
психологическите, физическите,
социалните и финансовите последици
от грижа.
Тази уеб платформа, предоставяща
услуги за подкрепа за лицата,
полагащи грижи, е реализирана
в 27-те държави-членки на ЕС е
разработен от INRCA и EUROCARERS в
рамките на проект INNOVAGE FP7.
ГС „Алцхаймер – България“ , член на
мрежата на INNOVAGE, също разработи
версия на български, която е съгласувана
с изискванията на INRCA и EUROCARERS.

Платформата ще осигури:
 информация за грижа и подкрепа на
национално ниво


правна и финансова информация



информация

за

най-често

срещаните

заболявания при възрастните хора


стратегии и информация за справяне
с грижовността

Интерактивните услуги също са на
разположение!
Българският
портал
ще
предостави
избрания интерактивни услуги която ще
улесни лицата, полагащи грижи за:

да се се свържат с персонала на
организациите,с молба за подкрепа


да се запознаят с други хора и да
станат частот мрежа от хора с еднакви
потребности и преживявания

Платформата е разработена и достъпна и
за други страни като :
България
Чехия
Германия
Литва
Люксембург

Малта
Полша
Португалия
Словакия
Швеция

Информация за работодателите е на
разположение за
България
Чехия
Германия
Литва
Малта

Полша
Португалия
Словакия
Швеция
Великобритания

Проектът се координира от
Университета в Шефилд
www.innovage.group.shef.ac.uk

