
„MŰVÉSZETEKKEL  A 

DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT” 

 
FELHÍVÁS AZ ALZHEIMER 

CAFÉK SZERVEZŐIHEZ! 

 

 



A tavalyi sikeres országos séta 

kezdeményezés után 2019-ben  

„MŰVÉSZETEKKEL A 

DEMENCIÁVAL ÉLŐKÉRT” 

címmel szervezünk országos 

akciót, hogy felhívjuk a figyelmet 

a betegségre! 

  

 

 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT!” 



 

• Célunk, hogy minél 

szélesebb körben ismerje 

meg a lakosság, hogy a 

szellemi hanyatlás 

megelőzésében milyen sokat 

segít a zene, tánc, ének, 

mozgás és a kreatív 

művészeti foglalkozások, 

mint például a csoportos 

festés, rajzolás. 

 

 

 

 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT!” 



 

• A kutatások szerint ezekkel a 

foglalkozásokkal  

csökkenthető a stressz, a 

szorongás, nő az önbizalom, 

javul a hangulat; az öröm és 

a sikerélmény  hatására a 

demenciával élők és 

gondozóik életminősége is 

javul.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT!” 



 

• Mutassuk be ezeket a 

változatos  foglalkozásokat 

széles körben nemcsak az 

Alzheimer Cafékon, hanem 

művelődési házakban, 

idősotthonokban, iskolákban 

és más intézményekben! 

 

 

 

 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT!” 



 

• Szervezhetünk 

konferenciákat, jótékonysági 

rendezvényeket hivatásos és 

amatőr művészek, művészeti 

csoportok 

közreműködésével, melynek 

bevételét a demenciával élők 

és családjaik támogatására 

fordítjuk! 

 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT!” 



 

• Tájékoztassuk egymást 

folyamatosan az 

ötleteinkről és a médiát 

a pontos időpontokról!  

Szeptember az 

ALZHEIMER  

VILÁGHÓNAP 

 

 

 

 

 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL 

ÉLŐKÉRT!” 



 

 

 

 

Ötleteljünk! 

„MŰVÉSZETEKKEL A DEMENCIÁVAL  

ÉLŐKÉRT!” 

Először került színpadra 

Magyarországon Christian 

Gundlach BATANG FELÉ című 

kétszemélyes tragikomédiája  

 

Hubert (Koltai Róbert) egy a 

demenciába lassan elmerülő idős 

férfi, aki attól nyeri el végül a 

szabadságát, hogy elengedi a 

valóságba való kapaszkodást és 

elmerül egy képzelt világban. És egy 

fiatal önkéntes, Alex (Szirtes 

Balázs), aki kényszerű kötelességből 

ápolja őt……  

 



 

HOGYAN BŐVÍTHETŐ A HÁLÓZAT?  
 

Többféle módon szerveződnek Alzheimer Cafék: 
 
• Önkéntesen, „alulról „ szakmai vagy hozzátartozói  

kezdeményezésre – szponzorok támogatásával  
• Intézmények által – intézményi költségvetésből 
• Intézmények által – pályázati pénzből 
• Egyházi intézmények által – saját forrásból 

 
• Milyen különbségek adódnak ebből? 
• Szükséges-e egységesíteni, vagy örüljünk a 

sokféleségnek? 
 



 

MILYEN  LEHETŐSÉGEI VANNAK AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSNEK?  

 
 

• A szakemberek között? 
• Alzheimer Cafék között? 
• Társszakmák között (szociális-egészségügy-

kultúra)? 
• Szakmai szervezetek között? 

 
• Szükséges-e új szakmai szervezet létrehozása? 

Ennek mi lenne a feladata?  
 
 

 



HOGYAN JUTNAK EL AZ INFORMÁCIÓK 
AZOKHOZ, AKIK NEM VESZNEK RÉSZT AC-N? 

 

 

• Hozzátartozókhoz, akik érdeklődnek, 
segítséget várnak, de nem tudnak 
személyesen jelen lenni? 
 

• Az élő közvetítések ezekről az alkalmakról 
hogyan oldhatók meg? (személyiségi jogok, 
GDPR) 

• Milyen más lehetőségek vannak az 
otthonlevők  támogatására? 
 

 

 



HOGYAN JUTNAK EL AZ INFORMÁCIÓK 
AZOKHOZ, AKIK NEM VESZNEK RÉSZT AC-N? 

 

 

• Több információs portál létezik, melyet különböző 
szervezetek, csoportok működtetnek:  
• www.felejtek.hu 
• www.alzheimercafe.hu 

• www.inda.info.hu 

• www.alzheimerweb1.hu 

• Alzheimer Cafék FB oldalai 

• Hozzátartozók által létrehozott FB csoportok 

• Külföldi, demenciával foglalkozó szervezetek pl. 

www.dementia.org 

 

• Szükséges-e, hogy ezek együtt legyenek láthatók 

valamilyen internetes felületen?   



 

JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE 
 

Jó gyakorlatok  
(gyűjtemény készítése, mely mindenki számára 

elérhető, felhasználható, helyi adatokkal 
kiegészíthető) 

 
Demenciával foglalkozó szervezetek (magyar és 

külföldi) 
Hozzátartozói csoportok elérhetősége 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
JOBBÁGY MÁRIA 
AC KOORDINÁTOR 
 
 
E-mail: 
jobbagy.maria.agnes@szgyf.gov.hu 
 


