
 

      

 

Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich 

Jak wygląda opieka w dziennych domach pobytu 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Poznaniu 
Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny 



       

 
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie prowadzi 2 placówki pobytu dziennego: 

-Środowiskowy Dom Samopomocy 
-Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny 



     

      
       

Główne cele działalności domów pobytu dziennego: 

- bezpośrednia pomoc osobom dotkniętym chorobą Alzheimera 
- wsparcie rodzin/opiekunów osób zmagających się z chorobą Alzheimera 



     

   
    
    
   
      

Główne cele realizowane w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym: 

- przeciwdziałanie bezczynności chorego 
- podtrzymanie zachowanych umiejętności 
- nadanie aktywności chorego celowości 
- podtrzymanie sprawności fizycznej 
- zaspokojenie potrzeb psychicznych, społecznych, fizjologicznych chorego 



     

   
  
  
  
   
  

Działania skierowane do podopiecznych Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego: 

- terapia funkcji poznawczych 
- terapia zajęciowa 
- terapia ruchowa 
- terapia walidacyjna 
- inne zajęcia terapeutyczne 
- usługi opiekuńcze 



         
  

     
    
       

Pomoc rodzinom/ opiekunom osób chorych na chorobę Alzheimera, podopiecznych 
Ośrodka Adaptacyjno- Rehabilitacyjnego: 

- odciążenie opiekunów w codziennej opiece 
- poradnictwo w kwestii opieki 
- ułatwiony dostęp do lekarza psychiatry i geriatry 
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