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Realizacja projektu 

„Jestem przy Tobie – razem zrozumiemy Alzheimera” 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

             
Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych 

doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera. 

Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat 

choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.  

Fundacja jest realizatorem autorskiego projektu „Jestem przy Tobie – razem zrozumiemy Alzheimera”. 

Jest to cykl bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry                                         

i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby 

Alzheimera, demencji. Szkolenie wraz z warsztatem obejmuje tematykę związaną z chorobą Alzheimera, 

wyzwaniami stojącymi przed rodziną zarówno w sprawach opieki jak i rehabilitacji. Tym razem wykorzystujemy 

symulator, który pozwoli opiekunom podczas warsztatów „wczuć się” w położenie chorego tzn. jak chory widzi, 

może się poruszać, chwytać przedmioty. 

Poza tym istotnym tematem jest sam Opiekun, jego trudna rola i odpowiedź na pytanie jak opiekując się 

chorym może zadbać o siebie, by nie dopuścić do „wypalenia psychicznego”.   

Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON. 

Projektem objęte są powiaty: opolski, brzeski, prudnicki, kędzierzyńsko-kozielski, oleski, kluczborski, nyski, 

głubczycki. Bezpłatne szkolenia z warsztatami „Regionalnego Programu Partner w demencji rozpoczynamy                  

w sierpniu 2018 roku.  

Będę wdzięczny za przekazanie informacji o realizowanym zadaniu lokalnej społeczności, by informacja   

o projekcie i możliwości uczestnictwa dotarła do jak największej liczby odbiorców.   

Serdecznie zapraszam opiekunów, rodziny, osoby zaangażowane w opiekę nad chorymi na Alzheimera 

do uczestnictwa . Jest to okazja do poszerzenia swojej wiedzy, umiejętności w opiece nad chorym w szerszym 

aspekcie podejścia praktycznego oraz  wyjątkowa możliwość  uczestnictwa w ciekawych warsztatach.  

Chętni opiekunowie rodzinni i instytucjonalni mogą zgłaszać się na adres: fundacja.ktoto@onet.eu 
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