Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων
με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με την νόσο Αλτσχάιμερ
είναι μέλος του δικτύου οργανώσεων των Eurocarers

Ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο
Άλτσχαϊμερ ιδρύθηκε το 1996 με έδρα τη Λάρνακα.
Είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός
Οργανισμός και εγκεκριμένο μέλος Διεθνών Οργανισμών
(Alzheimer Disease International, Alzheimer Europe).
Ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο
Άλτσχαϊμερ έχει να παρουσιάσει μια πολύχρονη εθελοντική προσφορά στην κυπριακή κοινωνία.
Εθελοντικές ομάδες υποστηρίζουν το Έργο του
Συνδέσμου σε όλες τις Επαρχίες.
Οι κυριότεροι στόχοι του Συνδέσμου είναι:


Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για
τη Νόσο Άλτσχαϊμερ



Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών σε
θέματα νομοθεσίας, ευημερίας, επιδομάτων και
φαρμακευτικής αγωγής



Η εξασφάλιση κοινωνικής και ψυχολογικής
υποστήριξης προς τα άτομα που πάσχουν από τη
Νόσο Άλτσχαϊμερ και τους φροντιστές τους



Η ενίσχυση οποιαδήποτε προσπάθειας ιατρικής ή
κοινωνικής για την πρόληψη και θεραπεία της Νόσου Άλτσχαϊμερ

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3,
1040 Brussels
0032(0)27412405
info@eurocarers.org
www.eurocarers.org
www.facebook.com/
EuropeanAssociationWorkingForCarers

Η Κυπριακή Υπηρεσία
Πληροφοριών
για την άτυπη φροντίδα

Χρηματοδοτήθηκε από το Έβδομο πλαίσιο του
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1/No 306058

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
www.cyprusalzheimerassociation.com

Εγγεγραμμένος στο Λουξεμβούργο το 2006
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την δημοσίευση δεν
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την θέση και την γνώμη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

InformCare

Αριθμός Εγραφής: F6854

Στην Ευρώπη το 80% της φροντίδας
παρέχεται στο σπίτι από μέλη της
οικογένειας ή φίλους. Η φροντίδα ενός
αγαπημένου προσώπου μπορεί να είναι
γεμάτη άγχος και σε πολλές περιπτώσεις ο
ρόλος του φροντιστής παραμένει
παραγκωνισμένος από την κοινωνία. Οι
άτυποι φροντιστές βιώνουν ψυχολογικές,
σωματικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνέπειες της φροντίδας.
Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που
προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης για
φροντιστές και υλοποιείται σε 27 Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
αναπτυχθεί από τον INRCA και τους
E U ROCAR E RS σ το π λαί σι ο το υ
προγράμματος INNOVAGE FP7.
Ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με την νόσο
Αλτσχάιμερ, μέλος του δικτύου των
οργανισμών για τους φροντιστές
INNOVAGE, έχει αναπτύξει και συντονίσει
την Κυπριακή έκδοση σε συνεργασία με τον
INRCA και τους EUROCARERS .

Η πλατφόρμα παρέχει:


Εθνικές πληροφορίες για την φροντίδα και
τις υποστηρικτικές υπηρεσίες



Νομικές και οικονομικές πληροφορίες



Πληροφορίες για τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις των ηλικιωμένων



Στρατηγικές και πληφορίες για την καλύτερη
αντιμετώπιση της φροντίδας
Επίσης είναι διαθέσιμες
διαδραστικές υπηρεσίες!







Η Κυπριακή Πλατφόρμα θα παρέχει την
υπηρεσία κοινωνικού δικτύου για φροντιστές που θα διευκολύνει τους φροντιστές
ώστε να:
Να έρθουν σε επαφή με τους εθελοντές του
Συνδέσμου και να ζητήσουν στήριξη
Να γνωρίσουν άλλους φροντιστές και να
είναι μέλη ενός δικτύου φροντιστών με τις
ίδιες ανάγκες και εμπειρίες.

Οι πληροφορίες επαγγελματικής φροντίδας
είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες:
Βουλγαρία

Μάλτα

Τσεχία

Πολωνία

Γερμανία

Πορτογαλία

Λιθουανία

Σλοβακία

Λουξεμβουργο

Σουηδία

Επίσης οι πληροφορίες για τους εργοδότες
είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες :
Βουλγαρία

Πολωνία

Τσεχία

Πορτογαλία

Γερμανία

Σλοβακία

Λιθουανία

Σουηδία

Μάλτα

Ηνωμένο Βασίλειο

Το πρόγραμμα συντονίζεται
από το Πανεπιστήμιο του Sheffield
www.innovage.group.shef.ac.uk

