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WSTĘP 

Niniejsza publikacja jest częścią innowacji Opiekunowie Opiekunom, 
której celem jest psychoedukacja oraz zrzeszanie opiekunów osób z otę-
pieniem. Znajdziesz w niej 10 przykładowych scenariuszy zajęć z grupą 
opiekunów. Traktuj je jako bazę oraz inspirację do pracyz uczestnikami.

Na każdy dzień przewidziana została część na rozmowę, dyskusję, krót-
kie ćwiczenie oraz wprowadzenie w treści merytoryczne. Pamiętaj, aby 
udzielać uczestnikom tylko sprawdzonych informacji z rzetelnych źródeł. 
W ramach rozszerzenia podaliśmy również linki do filmów wideo, poradni-
ków oraz artykułów z tematyki otępień oraz opieki nad chorymi.

Przebieg poszczególnych zajęć może różnić się nieco między grupami 
z uwagi na ich inne wymagania, potrzeby i samą charakterystykę grupy. 
Postaraj się dopasować zajęcia do danej grupy opiekunów, aby mogli 
czerpać jak najwięcej z uczestnictwa w nich.

W oparciu o tematy danych zajęć oraz podane informacje w scenariu-
szach, jak również w oparciu o własną wiedzę możesz stworzyć prezenta-
cję multimedialną, którą będziesz przedstawiać grupie - forma przekaza-
nia informacji zależy w zupełności od ciebie. 
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jak założyć 
grupę samopomocową?

Aby stworzyć grupę samopomocową należy zdecydować jakich 
uczestników ma ona łączyć - w tym przypadku będą to osoby, które 
pełnią opiekę nad chorymi otępiennie. Założyciel musi znaleźć człon-
ków grupy i do nich dotrzeć, to może okazać się najdłuższym etapem 
przygotowań.

Przed pierwszym spotkaniem należy również znaleźć miejsce, gdzie 
będzie mogłoby się ono odbyć. Po znalezieniu sali i zgłoszeniu się uczest-
ników może odbyć się pierwsze spotkanie. Ma ono na celu przede wszyst-
kim zapoznanie członków grupy ze sobą oraz z tematyką spotkań. Warto 
również zwrócić uwagę na aspekty organizacyjne - przedstawienie zasad 
działania grupy, ustalenie miejsca następnego spotkania, częstotliwości 
spotkań, itd.
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Jak znaleźć uczestników? 

W przypadku tej grupy samopomocowej członków grupy należy szukać 
wśród opiekunów osób chorych otępiennie. Założyciel grupy może, za 
zgodą placówki, wywiesić ogłoszenie o naborze do grupy w urzędzie gminy, 
dzielnicy, radzie osiedla, lokalnej przychodni. Takie ogłoszenie można rów-
nież umieścić na grupie naszej innowacji Opiekunowie Opiekunom pod 
adresem www.opiekunowieopiekunom.pl.

W grupie samopomocy optymalna liczba członków wynosi od 6 do 12. 
Zbyt mała liczba uczestników ograniczy ilość doświadczeń i poglądów, 
o których członkowie opowiadają na forum. Za to zbyt duża ich liczba może 
spowodować chaos oraz sprawić, że nie wystarczy czasu na to, by wszy-
scy mieli okazję się wypowiedzieć. Warto powiadomić o swoim planie lokal-
ne organizacje zajmujące się pomocą osobom z otępieniem, stowarzysze-
nia alzheimerowskie, fundacje, czy dzienne domy opieki. Listę takich placó-
wek znaleźć można, m. in. w poradnikach dostępnych na stronie 
https://www.alzheimer-fundacja.pl w zakładce poradniki. Można też 
odwiedzić stronę internetową Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i 
tam poszukać informacji o lokalnych organizacjach zajmujących się tym 
problem https://alzheimerpolska.org.pl



Jak znaleźć salę?
Znalezienie odpowiedniego miejsca do spotkań jest bardzo ważne. Najlepiej, 
jeśli wynajem sali byłby darmowy, jeśli jednak wymagane jest uiszczenie 
opłaty, koszty należy podzielić po równo na wszystkich członków (włącznie 
z założycielem). O środki na wynajem sali można się również ubiegać 
w ramach grantów, czy mikrograntów, w fundacjach, w ramach różnego 
rodzaju projektów.

Informacji o dostępności sal do wynajmu można szukać w urzędach gminy 
i dzielnicy, radach osiedla, Wrocławskim Centrum Seniora. Warto, aby 
miejsce spotkań znajdowało się w miarę możliwości lokalnie, aby uczestni-
cy nie musieli daleko dojeżdżać na zajęcia - to może osłabiać motywację 
do udziału w spotkaniach.

Jeśli z jakichś względów nie ma możliwości wynajmu sali, uczestnicy oba-
wiają się spotkania ze względu na sytuację pandemiczną lub z innych 
powodów - zajęcia można przeprowadzić online. Do zorganizowania takie-
go spotkania mogą być wykorzystane, np. Skype, Zoom czy Google Meet. 
Warto pamiętać, że taka forma może wymagać posiadania adresów mailo-
wych członków grupy.
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Jak prowadzić zajęcia?
Zależnie od poruszanej tematyki oraz ilości osób w grupie należy odpo-
wiednio dopasować czas trwania jednego spotkania. Zwykle takie zebrania 
grup samopomocowych trwają od 1 do 2 godzin. Poświęcony czas musi 
wystarczyć, aby poruszyć wszystkie zaplanowane zagadnienia, jak rów-
nież na to, by uczestnicy mogli się wypowiedzieć i podyskutować. Długość 
trwania spotkania powinna zostać ustalona z wyprzedzeniem, aby uczest-
nicy mogli odpowiednio zaplanować czas.

Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy, mogą przygotować napoje i przekąski, 
które będą mogli wspólnie spożyć przed lub po zebraniu grupy. Zajmowa-
nie się jedzeniem i piciem w trakcie samego spotkania może działać roz-
praszająco. W trakcie spotkania może zostać zaplanowana krótka przerwa, 
jeśli uczestnicy spotkania wyrażą taką chęć.

Na pierwszym spotkaniu powinna zostać poruszona kwestia częstotliwości 
spotkań, np. w każdy poniedziałek o 18, aby uczestnicy oraz prowadzący 
mogli zaplanować czas oraz przygotowania do następnego zebrania grupy.

Sama forma prowadzenia spotkania zależy od prowadzącego oraz od 
członków grupy. Prowadzący może przygotować materiały np. W formie 
prezentacji multimedialnej, która później jest udostępniona uczestnikom 
spotkania. Prowadzący może także wyświetlać filmy, tabele, schematy 
- zależnie od własnego pomysłu i sugestii członków grupy.
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Ustalenie reguł w grupie
Uzgodnienie zasad panujących w grupie jest niezwykle ważne, aby człon-
kowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz struktury. Istnienie reguł oraz 
zobowiązanie się członków do ich przestrzegania usprawni funkcjonowanie 
grupy w trakcie zajęć oraz zapobiegnie powstawaniu konfliktów.

Przykładowe reguły funkcjonowania grupy samopomocy:

 Brak oceniania i krytykowania. 
 Punktualność.
 Skupianie się na tematyce otępień, opieki, danych zajęć oraz unika 
 nie tematów światopoglądowych.
 Nie ujawnianie faktów o innych osobach poznanych na spotkaniach,  
 dyskrecja.
 Udział jest dobrowolny i bezpłatny (z pominięciem kosztów, np. za  
 wynajem sali, które wszyscy członkowie pokrywają po równo).

zasady w grupie



Te zajęcia poświęcone są zapoznaniu się ze sobą uczestników oraz 
wprowadzeniu ich w temat chorób otępiennych. Celem jest zapocząt-
kowanie tworzenia więzi między członkami grupy, które jest bardzo 
ważne w grupach samopomocy. Aspekt merytoryczny ma zwiększyć 
wiedzę uczestników na temat otępienia, jego przyczyn oraz tego, jak 
może się objawiać. Podczas tych zajęć prowadzący może także opo-
wiedzieć o przyszłych planowanych spotkaniach oraz dowiedzieć się 
od uczestników czy mają konkretne zagadnienia, które chcieliby po-
ruszyć, sugestie, pomysły. Podczas pierwszego spotkania warto 
byłoby również ustalić częstotliwość spotkań, terminy i inne kwestie 
organizacyjne.

Na początku poproś uczestników o przedstawienie się i krótkie opowiedze-
nie o sobie. Zwróć uwagę na to, by powiedzieli o sobie coś, co nie jest 
ściśle związane z ich rolą jako opiekunami (np. lubię śpiewać, ćwiczę jogę, 
itd.). Każda osoba powinna się wypowiedzieć, choćby to miało być kilka 
słów. Ważne jest zapoznanie uczestników ze sobą, aby czuli się 
w swojej grupie bezpiecznie i swobodnie.

Po zapoznaniu przedstaw czego będzie dotyczyło organizowane szkole-
nie. Wymień tematy poszczególnych zajęć. Zapytaj uczestników czego 
oczekują od lidera w ramach danych zajęć. Zrób notatki i postaraj się pra-
cować również pod kątem tych oczekiwań. 

Po zapoznaniu uczestników możesz krótko wprowadzić opiekunów 
w tematykę otępień. Opowiedz o rodzajach chorób otępiennych, nieco 
o statystykach. Możesz korzystać z wzoru na następnej stronie, sporzą-
dzonego w oparciu o publikację zbiorową „OtępieNIE. Teoretyczne i prak-
tyczne aspekty choroby otępiennej - poradnik dla specjalistów i opiekunów 
nieformalnych”.
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Choroby otępienne powodują u chorego osłabienie lub utratę pamięci, 
orientacji, zdolności uczenia się, rozumienia, myślenia, liczenia oraz oce-
niania. Najczęstszą przyczyną otępienia jest Choroba Alzheimera - 
jest to przyczyna ok. 60-70% przypadków otępień.

Stopnie otępienia:
    Otępienie w stopniu lekkim:

    chorzy są samodzielni lub wymagają niewielkiej pomocy w wyko- 
 nywaniu niektórych czynności;   pojawiają się zmiany w funkcjono- 
 waniu poznawczym, intelektualnym, w zachowaniu;   gubienie   
 przedmiotów;   problemy z wypowiadaniem się - szukanie odpo- 
 wiednich słów;   zapominanie, co się chciało powiedzieć.

    Otępienie w stopniu umiarkowanym:

    nasilenie zaburzeń zachowania;   nierozpoznawanie osób;     
    utrudnione samodzielne funkcjonowanie, wymagana pomoc;   
    Kłopoty ze snem;   osłabienie pamięci;    mogą pojawiać się   
 omamy, urojenia.

    Otępienie głębokie:

    wymagana ciągła opieka;    ograniczony zasób słów;    trudności  
 w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności (ubranie  
 się, korzystanie z toalety, itp.);   osłabienie sprawności fizycznej;
    utrudniony kontakt z chorym z uwagi na pogłębiające się proble- 
 my z pamięcią i osłabienie innych funkcji poznawczych;   nasilenie  
 zaburzeń snu, apetytu, zachowania i zaburzeń psychicznych (apa- 
 tia, depresja, lęk).
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 Wiek,
 niski poziom wykształcenia,
 urazy głowy,
 zaburzenia pamięci występujące w rodzinie,
 nadciśnienie tętnicze,
 cukrzyca, szczególnie typu II,
 podwyższony poziom cholesterolu,
 podwyższony poziom homocysteiny - związany z niedoborem   
 kwasu foliowego.
 

czynniki ryzyka 
zachorowania 

na choroby otępienne

Według WHO (World Health Organization, Światowa Organizacja 
Zdrowia) w 2016r. na całym świecie żyło około 47,5 mln osób cho-
rych na demencję, w tym chorych na Chorobę Alzheimera było 
28,5-33,3 mln osób. WHO przewiduje, że liczba chorych będzie stop-
niowo wzrastać, a za 30 lat może ulec nawet potrojeniu.
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Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym możesz zapytać uczestników 
jakie objawy mogą pojawić się u osób z chorobami otępiennymi. Niech 
odpowiedzą zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Na koniec pod-
sumuj ich wypowiedzi i dodaj te objawy, które nie zostały wymienione

Możesz opierać się na poniższym spisie objawów:
 zaburzenia orientacji miejsca i czasu,
 problemy z wypowiadaniem się,
 zaburzenia pamięci,
 depresja,
 urojenia, omamy, mylne rozpoznawanie osób,
 zmiana osobowości, utrata zainteresowań, reagowanie niedo-  
 stosowane do sytuacji,
 zaburzenia zachowania różnego rodzaju:
  pobudzenie psychoruchowe,
  agresja,
  wrogość.
 zaburzenia snu,
 utrata apetytu,
 osłabienie lub utrata kontroli nad czynnościami fizjologicznymi,
 zaburzenia ruchowe: 
  spowolnienie, 
  usztywnienie, 
  drżenie rąk, nóg,
 osłabienie zmysłów:
  wzroku, 
  słuchu, 
  smaku, 
  węchu,
  dotyku.
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Drugie zajęcia dotyczyć będą odpowiedniego przystosowania 
mieszkania dla osoby z chorobą otępienną.

Poproś uczestników, aby przed następnym spotkaniem zwrócili uwagę na 
udogodnienia, które wprowadzili w swoich domach (zainstalowanie 
uchwytów, krzeseł pod prysznic, innych sprzętów), a także zastanowili 
się, co w ich domach można byłoby jeszcze ulepszyć, tak by zapewnić 
seniorowi większe bezpieczeństwo. 

Zaproponuj grupie, aby na następne spotkania przynosili przyrządy do 
pisania i kartkę lub zeszyt, na wypadek gdyby chcieli zanotować ważną 
informację.

Darmowe poradniki o tematyce opieki nad osobami starszymi: 
https://promedica24.com.pl/opieka-nad-osobami-starszymi-poradnik/

https://www.jablonna.pl/pliki/aktualnosci/2019/czerwiec/zdrowie/Choroby%20otepienne%20–%20poradnik%20dla%20pacjenta.pdf

 

UWAGA ! 
przed drugimi zajęciami 
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Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z informacjami na 
temat tego, jak odpowiednio przygotować i zabezpieczyć mieszka-
nie, aby mogła w nim funkcjonować osoba chora otępiennie. Uczest-
nicy mogą dzielić się własnymi doświadczeniami i pomysłami. 
Członkowie grupy po opuszczeniu zajęć powinni posiadać konkret-
ne informacje o tym, jak mogą zmienić swoje mieszkanie lub dom, 
aby uczynić je bezpieczniejszym oraz bardziej komfortowym dla 
swojego podopiecznego.

Zostaną poruszone kwestie odpowiedniego sprzętu, zabezpieczenia ryzy-
kownych obszarów w mieszkaniu oraz sposobów na podwyższenie kom-
fortu osoby chorej. Na początku zajęć powitaj grupę i zapytaj o ich spo-
strzeżenia związane z poprzednimi zajęciami - czy uczestnikom nasunęły 
się jakieś przemyślenia, wnioski? Następnie poproś, aby osoby chętne 
wypowiedziały się na temat wyposażenia własnego mieszkania, co zmie-
niły, gdy ich podopieczny zaczął chorować, a co warto byłoby jeszcze 
zmienić. Gdy wszyscy chętni wypowiedzą się, podziel grupę na 4 (najle-
piej równoliczne) zespoły. Każdy zespół dostanie zadanie wypisania na 
kartce rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyposażeniu danego 
pomieszczenia, jakie sprzęty można zainstalować, jak zwiększyć bezpie-
czeństwo i komfort chorego. Zespoły kolejno będą zajmować się pomiesz-
czeniami: kuchnia, łazienka, salon (pokój dzienny), sypialnia.

Po wykonanym ćwiczeniu zespoły podzielą się z resztą grupy wypisanymi 
pomysłami. Poszczególne wypowiedzi zespołów staraj się podsumowy-
wać. Dodaj ważne elementy, które nie zostały poruszone, możesz korzy-
stać z wzoru na kolejnej stronie.

13



Równomierne, dobre oświetlenie,
oznaczenie progów lub ich usunięcie,
oznaczenie nazwy pomieszczenia „kuchnia”,
wykrywacz dymu, blokada na kuchenkę gazową,
umieszczenie ostrych narzędzi w miejscu trudno dostępnym dla chorego,
usunięcie dywanów lub podklejenie ich taśmą dwustronną,
oznaczenie ciepłej i zimnej wody w kranie,
umieszczenie produktów codziennego użytku (kawa, herbata, kubki) 
w miejscu, do którego chory bez problemu sięgnie,
zabezpieczenie grzejników,
schowanie silnej, toksycznej chemii w miejsce niedostępne dla chorego,
schowanie kosza na śmieci w miejsce, które nie będzie tworzyło ryzyka 
potknięcia i upadku, np. w szafce pod zlewem.

Kuchnia

Równomierne, dobre oświetlenie, 
oznaczenie progów lub ich usunięcie,
oznaczenie nazwy pomieszczenia „łazienka”,
uchwyty, pomagające usiąść na toalecie, wejść do wanny lub prysznica,
zainstalowanie krzesła prysznicowego, ławki kąpielowej do wanny,
umieszczenie maty antypoślizgowej pod prysznicem i/lub w wannie,
może zdarzyć się, że lustro powoduje u chorego niepokój, np. związany 
z nierozpoznaniem swojego odbicia. Dobrym rozwiązaniem może okazać 
się zasłonięcie lub usunięcie luster.
zamontowanie automatycznego odcięcia wody po pewnym czasie ciągłej pracy,
dobrze oznaczone ciepła i zimna woda,
zabezpieczenie grzejników,
schowanie środków chemicznych w miejsce niedostępne dla chorego,
usunięcie z podłogi zbędnych rzeczy, które mogą spowodować potknięcie 
się i upadek: kosze, miski, inne luźne przedmioty.

Łazienka
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Równomierne, dobre oświetlenie,
Oznaczenie progów lub ich usunięcie,
Usunięcie dywanów lub podklejenie ich taśmą dwustronną,
Schowanie leków w bezpieczne, niedostępne dla chorego miejsce (szczególnie 
jeśli mam on tendencję do zażywania leków ponad przepisaną ilość),
Zabezpieczenie grzejników,
Usunięcie luźnych kabli z podłogi, które mogą rodzić ryzyko wypadku,
Zamontowanie poręczy, pomagających poruszać się po domu.

Salon i korytarz

Równomierne, dobre oświetlenie,
oznaczenie progów lub ich usunięcie,
usunięcie dywanów lub podklejenie ich taśmą dwustronną,
zabezpieczenie grzejników,
zainstalowanie szafy z przezroczystymi drzwiami, szu�adami lub szafa zupeł-
nie otwarta - aby chory widział wszystko, co jest w środku,
usunięcie lub zasłonięcie luster,
zamontowanie w oknach żaluzji, zasłon,
poduszki ortopedyczne (pod głowę i między kolana),
uchwyty pomagające usiąść na łóżku i z niego wstać,
umieszczenie podkładów higienicznych lub nieprzemakalnej maty pod prze-
ścieradłem.

Sypialnia
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Na koniec zajęć podsumuj uczestnikom temat wyposażenia mieszkania. 
Zwróć ich uwagę na to, jak istotne jest zapewnienie choremu bezpiecznej 
i komfortowej przestrzeni do życia.

Podkreśl negatywne skutki nieprawidłowego wyposażenie mieszkania:

 Większe ryzyko upadków.
 Problemy w poruszaniu się po mieszkaniu.
 Brak poczucia bezpieczeństwa u chorego.
 Utrudnienie wykonywania codziennych czynności.

Następne zajęcia będą poświęcone zapobieganiu upadkom. Poproś 
uczestników, aby zastanowili się, co robią, aby upadków unikać, a gdy 
się zdarzą jak postępują z chorym (sposób podnoszenia).

Więcej informacji znajdziesz w poniższych źródłach:
https://www.alzheimer-fundacja.pl/szkolenia-dla-opiekunow

https://edziadkowie.pl/jak-przystosowac-mieszkanie-dla-osoby-niepelnosprawnej/

https://www.akdarchitekci.pl/archiblog/adaptacja-mieszkan-do-potrzeb-osob-niepelnosprawnych/

https://promedica24.com.pl/poradnik-opieki/

UWAGA 
przed trzecimi zajęciami 
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Podczas tych zajęć uczestnicy powinni dowiedzieć się jak poprawnie 
podnieść lub pomóc się podnieść osobie, która upadła. Prowadzący 
w trakcie zajęć może wyświetlić filmy instruktażowe, pokazujące od-
powiednie techniki podnoszenia.

Zajęcia rozpocznij od powitania grupy i zadania wstępnych pytań
o wnioski i spostrzeżenia związane z poprzednimi zajęciami. Następnie 
zapytaj uczestników o to, jak obecnie zabezpieczają chorego przed 
upadkami i jak postępują w sytuacji upadku. Osoby chętne mogą się 
również podzielić sytuacją, która miała miejsce w ich życiu związaną 
z upadkiem osoby chorej - co się stało, jak postąpili, jakie nauki z tej 
sytuacji wyciągnęli.

Zapytaj grupę, co uważają za przyczyny upadków u osób chorych. 

Wśród przyczyn powinny znaleźć się:

   różne choroby, osłabienie   nieodpowiednia dieta (np. uboga 
 w niektóre substancje odżywcze), odwodnienie   spożycie alkoholu
    osłabiona kontrola nad potrzebami fizjologicznymi - pośpiech do  
 toalety   pogorszenie wzroku   złe oświetlenie    nieodpowiednie  
 obuwie   obniżona sprawność fizyczna    strach przed upadkiem 
    nieprzyjmowanie zaleconych przez lekarza leków (obniżenie  
 stanu zdrowia).
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Ważnym zagadnieniem, które należy poruszyć na zajęciach jest 
jak poprawnie podnieść osobę, która upadła. Nieprawidłowe 
podnoszenie, dźwiganie, ciągniecie chorego za ręce może być dla 
niego niekomfortowe, a opiekun może nadwyrężyć sobie plecy. Kluczo-
wa jest technika. Chory dopóki ma taką możliwość powinien sam próbo-
wać się podnieść, oczywiście z pomocą opiekuna.

Film instruktażowy znajdziesz pod tym linkiem:

 https://www.youtube.com/watch?v=i6DNhEayJAc 

W sytuacji, gdy osoba chora nie jest w stanie podnieść się sama, tutaj 
znajdziesz film, pokazujący jak w dwie osoby można takiej osobie 
pomóc wstać:

 https://www.youtube.com/watch?v=-4D09HkH3oQ.

Instrukcje jak wstać i pomóc osobie, która upadła znajdziesz również 
w poradniku „Jak zapobiegać upadkom” dostępnym na stronie interne-
towej Dolnosląskiej Fundacji Alzheimerowskiej 

 https://www.alzheimer-fundacja.pl/_files/ugd/016bce_a766e7e7f63144d1b80cfef13d9a2750.pdf 

Warto, aby chętne osoby mogły zaprezentować i przećwiczyć na sobie 
techniki podnoszenia. Należy przy tym zachować ostrożność i postępo-
wać zgodnie z instrukcjami. Zapytaj grupę o ich pomysły na to, jak 
można uchronić się przed upadkami. Uzupełnij odpowiedzi uczestników 
w te elementy, które nie zostały przez nich poruszone. Skorzystaj z pod-
powiedzi na następnej stronie.
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Te zajęcia poświęcone są zapoznaniu się ze sobą uczestników oraz 
wprowadzeniu ich w temat chorób otępiennych. Celem jest zapocząt-
kowanie tworzenia więzi między członkami grupy, które jest bardzo 
ważne w grupach samopomocy. Aspekt merytoryczny ma zwiększyć 
wiedzę uczestników na temat otępienia, jego przyczyn oraz tego, jak 
może się objawiać. Podczas tych zajęć prowadzący może także opo-
wiedzieć o przyszłych planowanych spotkaniach oraz dowiedzieć się 
od uczestników czy mają konkretne zagadnienia, które chcieliby po-
ruszyć, sugestie, pomysły. Podczas pierwszego spotkania warto 
byłoby również ustalić częstotliwość spotkań, terminy i inne kwestie 
organizacyjne.

Na początku poproś uczestników o przedstawienie się i krótkie opowiedze-
nie o sobie. Zwróć uwagę na to, by powiedzieli o sobie coś, co nie jest 
ściśle związane z ich rolą jako opiekunami (np. lubię śpiewać, ćwiczę jogę, 
itd.). Każda osoba powinna się wypowiedzieć, choćby to miało być kilka 
słów. Ważne jest zapoznanie uczestników ze sobą, aby czuli się 
w swojej grupie bezpiecznie i swobodnie.

Po zapoznaniu przedstaw czego będzie dotyczyło organizowane szkole-
nie. Wymień tematy poszczególnych zajęć. Zapytaj uczestników czego 
oczekują od lidera w ramach danych zajęć. Zrób notatki i postaraj się pra-
cować również pod kątem tych oczekiwań. 

Po zapoznaniu uczestników możesz krótko wprowadzić opiekunów 
w tematykę otępień. Opowiedz o rodzajach chorób otępiennych, nieco 
o statystykach. Możesz korzystać z wzoru na następnej stronie, sporzą-
dzonego w oparciu o publikację zbiorową „OtępieNIE. Teoretyczne i prak-
tyczne aspekty choroby otępiennej - poradnik dla specjalistów i opiekunów 
nieformalnych”.

https://www.alzheimer-fundacja.pl



Możesz skorzystać z poniższego wzoru:
 Odpowiednie obuwie,
 odpowiedni sprzęt ortopedyczny - uchwyty, chodziki,
 brak dywanów albo przymocowane do podłogi taśmą,
 brak progów,
 nie angażowanie się w ryzykowne aktywności - wchodzenie na  
 drabinę, mycie okien,
 odpowiednie oświetlenie w domu,
 utrzymanie porządku w domu, wycieranie na bieżąco mokrych  
 plam na podłodze, naprawianie usterek,
 ubiór dopasowany do osoby na tyle, by nie zahaczał o meble ani  
 nie ciągnął się po podłodze,
 wyposażenie domu w maty i taśmy antypoślizgowe,
 oznaczenie schodów i progów taśmą oznaczeniową,
 aktywność fizyczna chorego - proste ćwiczenia ok. 5 razy w tygo- 
 dniu po 30 minut lub fizjoterapia,
 usuwanie przeszkód z podłogi w domu np. kabli,
 ochraniacze na kolana lub biodra,
 pomoc w sytuacji upadku - zapasowy klucz u rodziny lub znajo- 
 mych, komórka z numerem kontaktowym i alarmowym, interkomy  
 - monitory dla niemowląt lub dwustronne, pomiędzy dwoma miej- 
 scami, samowybieracze - wisiorki połączone z telefonem.
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UWAGA! 
przed czwartymi zajęciami 

Na zakończenie trzecich zajęć podsumuj krótko uczestnikom poruszane 
treści.  Podkreśl najważniejsze kwestie: 

 ostrożność, 
 przyjmowanie zaleconych leków, 
 odpowiednia dieta i ubiór, 
 dostosowanie domu do potrzeb chorego, 
 umiejętność proszenia o pomoc. 

Następne zajęcia dotyczyć będą relaksacji i radzenia sobie ze stresem 
zarówno u chorych, jak i samych opiekunów. Poproś uczestników, aby 
przed następnym spotkaniem zwrócili uwagę na to, jak spędzają czas 
wolny, gdy chcą się zrelaksować oraz co robią, by obniżyć napięcie 
u chorego. Na następnych zajęciach grupa podzieli się swoimi spostrze-
żeniami.

Sprawdź także:

„Upadki osób starszych”
http://31.186.81.235:8080/api/files/view/42445.pdf
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Te zajęcia są poświęcone technikom relaksacji, odpowiednim zarów-
no dla opiekunów jak i chorych. W trakcie zajęć może być przeprowa-
dzona relaksacja. Warto zachęcić uczestników do podzielenia się 
swoimi pomysłami i sposobami na relaksowanie się.

Na początku powitaj grupę i porozmawiaj z uczestnikami o wnioskach 
związanych z tematem poprzednich zajęć (zapobieganie upadkom). Na-
stępnie zapytaj o ich sposoby radzenia sobie ze stresem, jak się relaksują 
i jak redukują napięcie u swoich podopiecznych. Podsumuj wypowiedzi 
uczestników. Zapytaj uczestników jak na podstawie ich doświadczenia 
objawia się napięcie i stres u ich podopiecznych. Przedstaw im objawy, 
które mogą świadczyć o napięciu u seniora. Możesz posłużyć się poniż-
szym wzorem:

 wybuchy złości, agresji, kłótliwość,
 osłabienie funkcji poznawczych,
 problemy z zasypianiem,
 napięcie mięśni,
 podwyższone ciśnienie krwi.

Następnie niech uczestnicy opowiedzą, jak sami odczuwają u siebie stres 
i napięcie - co się wtedy z nimi dzieje na poziomie psychicznym, emocjo-
nalnym fizycznym.
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Zwrócenie uwagi na stres oraz to, jak sobie z nim radzić może poprawić 
komfort życia u opiekunów i podopiecznych. Oprócz tego, z relaksacji 
mogą płynąć następujące korzyści:

 obniżenie poziomu lęku,
 poprawa samopoczucia,
 poprawa koncentracji,
 rozluźnienie mięśni,
 łatwiejsze zasypianie,
 poprawa pracy układu trawiennego, oddechowego,
 obniżenie ciśnienia krwi.

Przedstaw grupie wybrane techniki relaksacji, które sprawdzą się zarów-
no u opiekunów, jak i u osób z otępieniem. Możesz skorzystać z następu-
jących propozycji:

 Trening autogenny Schultza - długoterminowy trening relaksacyjny,  
 który polega na wywoływaniu w ciele rożnych wrażeń np. ciepła,   
 zimna, ciężkości poprzez skupienie i uważność.

 Relaksacja mięśniowa Jacobsona - trening polega na napinaniu
  i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni. Dostarcza ulgi i rozluźnie 
 nia bezpośrednio po wykonaniu treningu.

 Bezpieczne miejsce - osoba wyobraża sobie siebie w swoim wymarzo- 
 nym bezpiecznym miejscu, opisuje jego wygląd, zapach, odgłosy, które  
 może w nim słyszeć oraz emocje, które odczuwa będąc w nim.
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Ćwiczenia oddechowe
Aktywność fizyczna o niskiej intensywności: spacer, joga, lekka gimnastyka.

Relaksacja przy muzyce
Tu i teraz - trening uważności, oparty na skupieniu swoich zmysłów na 
obecnej sytuacji, „tu i teraz”. W tym treningu można zastosować technikę 
liczenia oddechów, skupienie się na danym przedmiocie i aktywowanie 
zmysłów.

Jako ćwiczenie zaproponuj grupie wykonanie jednej z technik relaksacji, 
np. wg Jacobsona. Pełne instrukcje do przeprowadzenia tych oraz innych 
relaksacji znajdziesz w poradniku „Techniki relaksacyjne na uważność 
i koncentrację” dostępnym na stronie internetowej:

 https://www.alzheimer-fundacja.pl/szkolenia-dla-opiekunow.
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Następne zajęcia będą poświęcone diecie u osób z chorobami otępien-
nymi. Poproś uczestników, aby do następnego spotkania zwrócili uwagę 
na sposób, w jaki odżywia się ich podopieczny. Zachęć ich do zapisania 
niektórych z jadłospisów.

Więcej informacji o relaksacji dla seniorów znajdziesz w:

„Proste techniki relaksacji dla każdego”
https://www.doz.pl/czytelnia/a14413-Proste_techniki_relaksa-
cji_dla_kazdego

UWAGA! 
przed piątymi zajęciami 
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Celem tych zajęć jest przedstawienie opiekunom zapotrzebowań i wy-
magań żywieniowych osób z chorobami otępiennymi. Można zasto-
sować grafiki edukacyjne, schematy, tabele i inne sposoby przedsta-
wienia ważnych informacji. Uczestnicy mogą wziąć udział w różnego 
rodzaju ćwiczeniach takich jak tworzenie piramidy żywieniowej, listy 
zakupów, czy przykładowego menu.

Powitaj grupę i zapytaj o wnioski związane z poprzednimi zajęciami. 
Poproś uczestników, aby wypowiedzieli się na temat diety u swoich pod-
opiecznych: jaka dieta wydaje im się najwłaściwsza. Zachęć do podziele-
nia się również zapisanymi jadłospisami, o które zostali poproszeni po 
poprzednich zajęciach.

Po dyskusji przedstaw grupie informacje na temat diety odpowiedniej dla 
osób z chorobami otępiennymi. Możesz skorzystać z wzoru na następnej 
stronie.
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Możesz skorzystać z poniższego wzoru:
 Dziennie zapotrzebowanie na płyny: 1-1,5 litra

 Produkty powinny być bogate w: 
  Witaminę C, np. cytrusy, brokuły, kalafior, papryka,
  Witaminę E, np. oliwa z oliwek, orzechy laskowe, szpinak,  
  brzoskwinie,
  Witaminę D, np. ryby,
  Witaminy z grupy B, np. orzechy, fasola, szpinak, ryby, jaja,  
  drób,
  Beta karoten, np. marchew, suszone morele, jarmuż, natka  
  pietruszki,
  Kwas foliowy, np. szpinak, kapusta, brokuł, pietruszka, orzechy, 
  ziarna zbóż,
  Cynk, np. mięso, podroby, nasiona słonecznika, pestki dyni,  
  kasza gryczana,
  Selen, np. podroby, mięso, ryby, nabiał,
  Nienasycone kwasy omega3, np. oleje roślinne, tłuste ryby  
  morskie, siemię lniane, awokado,
  Koenzym Q10, np. łosoś, kurczak, orzechy, brokuły, szpinak.

 Odpowiednia kaloryczność - osoby chore otępiennie na co dzień mają  
 niski poziom aktywności fizycznej , stąd należy dopasować kalorycz- 
 ność spożywanych posiłków, aby uchronić chorego przed otyłością.

 Polecana jest dieta śródziemnomorska, szereg badań wykazał jej  
 dobroczynne działanie w przypadku osób z chorobami otępiennymi:

  mało przetworzona żywność,
  produkty lokalne, sezonowe,
  mało czerwonego mięsa, duża ilość ryb i owoców morza,
  naturalne przyprawy, oliwa z oliwek,
  warzywa, owoce,
  bogata w błonnik, witaminy, antyoksydanty.

 Ograniczenie spożycia alkoholu.



W ramach ćwiczenia poproś uczestników o sporządzenie piramidy 
żywieniowej osoby z chorobą otępienną - w co dieta powinna być 
bogata, jakie produkty lepiej ograniczać - na podstawie udzielonych 
im informacji i własnej wiedzy.

Zalety dobrej diety:
 utrzymuje odpowiednią masę ciała,
 zapobiega odwodnieniu, osłabieniu fizycznemu,
 poprawia samopoczucie,
 poprawia czynności funkcji poznawczych - poprawia koncentrację,
 zmniejsza ryzyko pojawienia się innych chorób, takich jak cukrzyca,  
 czy miażdżyca,
 łagodzi niektóre objawy otępienia oraz ogranicza ryzyko zachoro- 
 wania na chorobę Alzheimera.

Warto również wspomnieć o sytuacji, gdy podopieczny odmawia spoży-
wania posiłków. Na rynku dostępne są wysokie w wartości odżywcze 
drinki przeznaczenia medycznego. Są one dostępne bez recepty. Najpo-
pularniejsze marki na polskim rynku to: Nutricia, Fresubin, B. Braun.
Informacje dotyczące nutridrinków znajdziesz również w artykule „Nutri-
drinki - rodzaje, wskazania i przeciwwskazania do stosowania” pod adre-
sem:

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/nutri-
drinki-rodzaje-wskazania-i-przeciwwskazania-do-stosowania-aa-2U
kz-6Jrk-xs3F.html.



UWAGA! 
przed szóstymi zajęciami 

Przed następnymi zajęciami poproś uczestników, żeby zastanowili się, 
w jaki sposób aktywizują swoich podopiecznych - może to być każda 
forma aktywności, a więc fizyczna, poznawcza czy towarzyska.
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Na tych zajęciach członkowie grupy uczą się jak aktywizować swoich 
podopiecznych na różnych poziomach - społecznym, artystycznym, 
fizycznym, psychicznym, intelektualnym. Aktywizowanie osoby chorej 
na wiele sposobów, w zależności od jej możliwości i chęci, może 
poprawić jej codziennie funkcjonowanie, zwiększyć komfort i poczu-
cie sprawczości. Zajęcia mogą dostarczyć opiekunom nowe pomysły 
na aktywności, jak również inspirację do rozpoczęcia aktywności wraz 
z podopiecznym.

Na początek możesz wprowadzić uczestników w temat ogólnej aktywiza-
cji chorych - jak ich aktywizować w codziennym życiu, na co warto zwrócić 
uwagę i jakie mogą być płynące z tego zalety. Następnie zostanie pogłę-
biony aspekt aktywizacji fizycznej i ćwiczeń.

Zacznij od zadania pytań grupie na temat wniosków wysnutych od 
poprzednich zajęć na temat sposobu odżywiania. Następnie poproś 
uczestników o opowiedzenie o tym, jak wprowadzają aktywność do życia 
codziennego swoich podopiecznych. Podsumuj wypowiedzi i przedstaw 
grupie informacje na temat aktywizacji chorych. Możesz oprzeć się na 
wzorze z następnej strony.
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Rodzaje aktywności:
 codzienne prace domowe,
 zajęcia związane z kreatywnością i hobby,
 aktywność fizyczna - sport, spacery, joga, ćwiczenia fizyczne, itp.,
 aktywność poznawcza - puzzle, krzyżówki, sudoku, różnego rodzaju  
 ćwiczenia poznawcze,
 aktywność towarzyska - spędzanie czasu z bliskimi, znajomymi,  
 rozmowa,
 związane z pracą, wykonywanym zawodem,
 rozwój duchowości - modlitwa, udział w nabożeństwach, czytanie  
 religijnych tekstów, medytacje.

Podkreśl, że aktywności powinny być przede wszystkim dopasowane 
do indywidualnych możliwości chorego. Najważniejsze jest zapew-
nienie bezpiecznych warunków do wykonywania tych zajęć.

Zalety aktywizacji chorych:
 poprawa czynności funkcji poznawczych, takich jak uwaga, myślenie,  
 koncentracja,
 dłużej utrzymana samodzielność,
 poczucie sensu, sprawstwa,
 poczucie normalności.

W ramach ćwiczenia zaproponuj uczestnikom stworzenie przykładowego 
planu dnia ich podopiecznych. Niech zwrócą uwagę na włączenie do 
niego wybranych form aktywności.

Po wykonanym ćwiczeniu zachęć opiekunów do podzielenia się 
stworzonymi przez siebie planami dnia.
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Oprócz codziennej spontanicznej aktywności warto, aby chorzy wykony-
wali ćwiczenia fizyczne, które mogą poprawić ich samopoczucie oraz kon-
dycję. Zapytaj grupę, jakie według nich mogą płynąć korzyści z aktywno-
ści fizycznej u ich podopiecznych. Ich wypowiedzi uzupełnij w elementy, 
które nie zostały wymienione. Możesz skorzystać z poniższego wzoru:

Zalety utrzymania sprawności fizycznej:
 poprawienie kondycji i odporności ogranizmu, 
 niższe ryzyko upadków,
 samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności,
 poprawa nastroju,
 poprawa czynności fizjologicznych: wydolności oddechowej, trawienia,  
 krążenia,
 poprawa jakości snu.

Podaj uczestnikom przykłady ćwiczeń dla seniorów. Znajdziesz je w nastę-
pujących źródłach:

 https://www.youtube.com/watch?v=XmiC0pWjBy8

 https://www.youtube.com/watch?v=BVBEAvISh1Q

oraz w poradniku Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej „Jak zapobiegać 
upadkom” dostępnym na stronie:

 https://www.alzheimer-fundacja.pl/szkolenia-dla-opiekunow

ttps://www.doz.pl/czytelnia/a15310-Cwiczenia_dla_seniorow__dlaczego_warto_cwiczyc_Przyklady_cwiczen_dla_seniorow_60_70_i_80
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Te zajęcia również będą poruszać kwestię aktywności u osób z cho-
robami otępiennymi, tym razem będzie to jednak aktywność poznaw-
cza. Aktywność poznawcza u osób z chorobami otępiennymi jest nie-
zwykle istotna. Na tych zajęciach opiekunowie dowiedzą się jak tre-
nować umysł podopiecznego, na czym się skupić i jakich form akty-
wizacji szukać. Zostaną przedstawione przykładowe ćwiczenia, jak 
również strony z bazami ćwiczeń umysłowych dla seniorów i osób 
chorych.

Grupie zostaną przedstawione informacje na temat funkcjonowania 
poznawczego chorych oraz ćwiczenia, które można z nimi wykonać.

Zajęcia zacznij od powitania grupy i zapytaj o wnioski, które nasunęły im 
się od poprzednich zajęć. Następnie dowiedz się, czy wykonują ze swoimi 
podopiecznymi ćwiczenia funkcji poznawczych - czy wiedzą jak one wy-
glądają, jakie mogą z nich płynąć korzyści.

Przedstaw grupie informacje dotyczące funkcji poznawczych, które warto 
trenować u osób chorych. Możesz oprzeć się na wzorze z następnej strony.
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Do najważniejszych funkcji poznawczych zaliczamy:
 uwagę,
 percepcję,
 pamięć,
 myślenie,
 język.

To na nich właśnie skupiamy się, gdy wykonujemy ćwiczenia poznawcze. 

Korzyści płynące z treningów poznawczych:
 opóźnienie objawów choroby, zapobieganie pogłębianiu zaburzeń,
 aspekt rozrywkowy,
 zwiększenie kreatywności,
 poczucie sprawstwa, sukcesu.

Ćwiczenia poznawcze, które opiekun może wykonać z podopiecznym 
porusza innowacja Proste i pomocne. Znajdziesz tam 10 prostych narzę-
dzi do pracy z chorymi. Do przeprowadzenia ich nie potrzeba szczegól-
nych umiejętności i wiedzy - wystarczą chęci i nieco poświęconego czasu. 
Narzędzia wykonuje opiekun według podanej instrukcji - średni koszt wy-
konania jednego narzędzia wynosi 5 złotych. Więcej informacji na temat 
tej innowacji znajdziesz na stronie internetowej:

https://www.prosteipomocne.pl
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Zajęcia ósme poświęcone są zaburzeniom psychicznym oraz zachowa-
nia, które mogą wystąpić u osób z chorobami otępiennymi. W trakcie 
spotkania członkowie powinni dowiedzieć się, jakie to są zaburzenia 
oraz co może je wywołać. Warto, aby osoby wypowiedziały się na temat 
własnych doświadczeń w opiece w tym aspekcie. Grupa po opuszcze-
niu zajęć powinna posiadać szerszą wiedzę na temat zaburzeń psy-
chicznych i zachowania u chorych i lepiej rozumieć ich dynamikę.

Na początku powitaj grupę i zapytaj o wnioski i refleksje, które mogły nasu-
nąć się od poprzednich zajęć. Następnie poproś, aby chętne osoby wypo-
wiedziały się, jakie sytuacje, podczas sprawowania opieki, są dla nich naj-
bardziej problematyczne, jakie trudne zachowania pojawiają się u pod-
opiecznych i jak sobie z nimi radzą. Zadawaj pytania do wypowiedzi 
uczestników, zachęć do dyskusji. Na koniec podsumuj odpowiedzi.

Przedstaw uczestnikom zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychicz-
ne, które moga pojawić się u chorego. Możesz oprzeć się na wzorze z następ-
nej strony.
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Zaburzenia zachowania i psychiczne:

Wędrowanie - błądzenie, częste przemieszczanie się bez określonego 
celu, próby ucieczki z domu, nadpobudliwość, odczuwany lęk i niepokój.

Pobudzenie - potrzeba ciągłego wykonywania jakiejś formy aktywności 
(ubieranie się, chodzenie, mówienie, przestawianie przedmiotów), może 
przejawiać się także w formie zachowań agresywnych.

Nadmierne, gwałtowne emocje - gniew, złość, agresja słowna, fizyczna.

Odhamowanie - zachowania impulsywne, niedostosowane do sytuacji, 
kontekstu społecznego, brak wglądu na konsekwencje danych działań, 
np. niestosowne uwagi czy żarty, brak kontroli nad ilością spożywanego 
pokarmu, alkoholu, ataki agresji, impulsywne wydawanie pieniędzy, inne 
zachowania ryzykowne.

Negatywizm - stawianie oporu czynnego lub biernego, odmawianie posił-
ków, kąpieli aktywności, itp.

Zaburzenia nastroju, objawy depresyjne: przewlekły smutek, apatia, 
utrata motywacji do działania, ciągłe zmęczenie, poczucie winy, negatyw-
ny obraz siebie.

Może pojawić się także nastrój podwyższony, stany maniakalne, choć 
jest to spotykane rzadziej w przebiegu chorób otępiennych. Objawia się to 
nadmiernym rozbawieniem i zadowoleniem, stanami euforii, zachowania-
mi niedostosowanymi do kontekstu społecznego (nieodpowiednie żarty, 
zachowania).
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Zaburzenia odżywiania - w większości przypadków chorzy na chorobę 
Alzheimera doświadczają zmniejszonego apetytu, ale w chorobach otępien-
nych również może pojawić się zwiększone łaknienie, co może być związa-
ne, np. z tak zwaną „hiperoralnością”, a więc odruchem czy chęcią wkładania 
do ust różnych przedmiotów, również tych nieprzeznaczonych do jedzenia.

Zaburzenia snu - zaburzenia rytmu dobowego, a więc zwiększona aktyw-
ność w ciągu nocy i potrzeba odpoczynku w ciągu dnia. Chorzy mogą mieć 
problemy z zasypianiem lub wybudzaniem się w środku nocy. Rzadziej 
spotykanym zaburzeniem jest nadmierna senność, czyli hipersomnia.

Zaburzenia myślenia i postrzegania rzeczywistości:

Urojenia - nieprawdziwe przekonania, które chory uznaje za praw-
dziwe np. urojenia kradzieży, zdrady.
Omamy - słyszenie, widzenie, czucie rzeczy bez działania żadnego 
bodźca, „czegoś czego nie ma”.
Spowolnienie myślenia, rozkojarzenie.
Misidentyfikacja - nierozpoznawanie siebie, bliskich osób, kłopot 
z rozróżnieniem świata rzeczywistego i fikcji (np. w telewizji).
Zmiana osobowości - u chorego mogą zmienić się pewne cechy cha-
rakteru wraz z postępem choroby i otępienia. Cechy takie jak skłon-
ność do agresji czy nerwowość mogą ulec nasileniu.
Lęk - może wynikać z wielu czynników, np. z omamów lub urojeń. 
Może wiązać się z obawą zostania w domu samemu, osamotnienia, 
jak również świadomością osłabienia pamięci, zagubieniem.
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Co może wywołać zaburzenia zachowania?

Pogorszenie stanu zdrowia, doświadczany ból lub dyskomfort.

Zmiana w codziennej rutynie - chorzy czują się bezpieczniej w sytu-
acjach, które są im znane i kiedy wiedzą, czego mogą się spodzie-
wać. Nowe sytuacje wywołują u nich lęk i niepokój, co może prowa-
dzić do zachowań agresywnych, oporu.

Zmiana miejsca pobytu - podobnie jak w przypadku zmiany planu 
dnia, zmiana miejsca może powodować u chorych poczucie zagroże-
nia, z uwagi na brak przyzwyczajenia, nieznajomość danego miejsca.

Zmiany w otoczeniu - remonty i zmiany w najbliższej przestrzeni 
chorego może zmienić jego sposób postrzegania danego miejsca - 
może przestać je poznawać, a co za tym idzie czuć lęk i niepokój

Zmiana opiekuna - choćby to było tylko chwilowe zastępstwo chory 
może nie rozumieć przyczyn nagłej zmiany osoby, która sprawuje 
nad nim opiekę. Pojawienie się obcej osoby może powodować wro-
gość, zachowania agresywne, opór. U chorego może wystąpić 
uczucie niepokoju, lęku, podejrzliwości wobec nowej osoby.

Konflikty z opiekunem.

Podłożem do zaburzeń zachowania są także same choroby otę-
pienne. Najczęściej jednak problemowe zachowania pojawiają się 
w połączeniu z innymi wspomnianymi czynnikami.
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W ramach ćwiczenia poproś uczestników, aby sporządzili spis najważ-
niejszych według nich zasad, którymi powinni się kierować w opiece 
nad chorym. Następnie zachęć do podzielenia się odpowiedziami. 
Uzupełnij wypowiedzi w elementy, które nie padły, podsumuj ustalony 
zbiór zasad. Możesz oprzeć się na poniższym wzorze:

Mów jasno i wyraźnie, prostym językiem, aby unikać nieporozumień.

Dostosuj wymagania do stanu osoby chorej - mało skomplikowane 
zadania, które osoba będzie potrafiła wykonać.

Bądż cierpliwy.

Nie spiesz się - popędzanie osoby chorej może wprawić ją w nega-
tywny nastrój i sfrustrować.

Czerp naukę z doświadczeń, ulepszaaj sposób działania i aktywno-
ści, zajęć proponowanych choremu - niektóre zajęcia mogą powodo-
wać u podopiecznego wzrost napięcia, co nie jest wskazane i lepiej 
takich wtedy zajęć unikać.

Komunikuj się - zadawanie choremu pytań i branie pod uwagę jego 
odpowiedzi, rozmowa, komunikowanie własnych emocji i zachęcania 
do komunikowania emocji przez chorego.

Monitoruj stan zdrowia somatycznego i psychicznego u podopiecznego 
- jest to kluczowe podczas pełnienia opieki. Zauważone zmiany w stanie 
zdrowia mogą sugerować potrzebę zasięgnięcia porady specjalisty, jak 
również mogą tłumaczyć zmiany w zachowaniu i nastroju.
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Przed następnymi zajęciami poproś uczestników, aby zastanowili się,
z jakiego wsparcia ze strony państwa oraz różnych organizacji korzystają. 
Mogą to być różnego rodzaju dofinansowania, programy, fundacje, zasię-
ganie informacji w placówkach. Wsparcie to ma dotyczyć osób z choroba-
mi otępiennymi, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, jak również 
seniorów. Następne zajęcia będą poświęcone właśnie wsparciu, które 
opiekunowie i podopieczni mogą uzyskać.

Przydatne linki:

https://zdrowie.pap.pl/senior/jak-opiekowac-sie-seniorem-i-nie-zwariowac

http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/228850100.pdf

UWAGA! 
przed dziewiątymi zajęciami 
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Zajęcia dziewiąte będą poświęcone tematyce wsparcia, które opie-
kun i osoba chora otępiennie mogą uzyskać z zewnątrz. Podczas 
tych zajęć uczestnicy dowiedzą się, gdzie mogą się zwrócić po uzy-
skanie różnego rodzaju pomocy - materialnej, informacyjnej, psy-
chologicznej. Zostaną przedstawione placówki, fundacje i stowarzy-
szenia, których działanie jest zaadresowane do osób chorych, nie-
pełnosprawnych i seniorów. Członkowie grupy samopomocy zajęcia 
powinni opuścić z konkretnymi informacjami dotyczącymi uzyska-
nia możliwego wsparcia z zewnątrz.

Jest to szczególnie ważny temat, ponieważ duża liczba osób nie wie do 
kogo się zwrócić z problemami związanymi z pełnieniem opieki. Wiele 
opiekunów również nie korzysta z niektórych udogodnień czy usług, 
ponieważ o nich nie wie. Te zajęcia mają uświadomić uczestników o istnie-
jących świadczeniach seniorów i opiekunów, jak również zapoznać z jed-
nostkami, które mogą im udzielić informacji i pomocy.

Rozpocznij zajęcia od powitania grupy oraz zapytania o refleksje, które 
mogły pojawić się od poprzednich zajęć. Następnie zapytaj uczestników o to, 
z jakich świadczeń ze strony państwa korzystają, czy wiedzą do kogo mają 
się zwracać w kwestiach pełnienia opieki, gdzie szukać pomocy i wsparcia. 

Podsumuj wypowiedzi grupy.
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W następnym kroku przedstaw opiekunom listę instytucji, osób oraz 
dostępnych świadczeń. Możesz oprzeć się na poniższym wzorze, 
pamiętając że została ona stworzona pod miasto Wrocław.

Jakie wsparcie możesz uzyskać z zewnątrz?
Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

 udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, pomaga w załatwianiu  
 spraw w urzędzie miasta,
 promuje pozytywny obraz osób z niepełnosprawnością,
 aktywizuje osoby niepełnosprawne,
 współpracuje z jednostkami rządowymi, organizacyjnymi, miejskimi,

Wrocław Bez Barier - www.niepelnosprawni-wroclaw.pl/miejskie

Rzecznik Seniora i Opiekuna
 dostarcza informacji na temat wsparcia,
 doradza w zakresie psychologicznym i prawnym,
 interweniuje w sprawie osób starszych odpowiednich instytucjach,
 wspiera seniorów w sytuacjach spornych,
 Wrocławskie Centrum Seniora: www.seniorzy.wroclaw.pl

Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 szerzy wiedzę na temat możliwości wykorzystania środków z różnych  
 programów
 integruje pracowników organizacji pozarządowych i urzędu
 działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 wzmacnia głos osób z niepełnosprawnościami
 www.pelnomocnikon.pl

41



Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

 adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stop- 
 niu niepełnosprawności, opiekunów, do mieszkańców Wrocławia,  
 osób z organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 wsparcie bezpłatne,
 w zakresie swojej działalności udziela porad i informacji w kwestiach  
 dotyczących niepełnosprawności prawnych, ekonomicznych, orga- 
 nizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, w kwestii programów  
 pomocowych.
 www.niepelnosprawni-wroclaw.pl

Asystent Osoby Niepełnosprawnej 
 o asystenta osoby niepełnosprawnej można starać się w ramach  
 różnych projektów adresowanych do tej grupy,
 asystent jest bezpłatny lub niskopłatny, 
 pomaga usamodzielnić się osobie niepełnosprawnej,
 zakres obowiązków ustalany jest przez osobę niepełnosprawną,
 asystent nie jest opiekunem faktycznym ani opiekunem prawnym,  
 www.mops.wroclaw.pl
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Więcej informacji o wsparciu we Wrocławiu:
Fundacja Promyk Słońca

 projekt SAMO-dzielni zwiększenie stopnia dostępności usług asystencji  
 dla osób z niepełnosprawnościami, opieki wytchnieniowej dla opieku- 
 nów osób z niepełnosprawnościami, adresowany do mieszkańców 
 Wrocławia. Projekt realizowany do października 2023 r.
 www.promykslonca.pl

Fundacja Eudajmonia

 projekty adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, szkoleń, wyjazdów i innych  
 dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
 www.eudajmonia.pl

Fundacja Imago

 wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, 
 w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, szkolenia i warsztaty,
 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 www.fundacjaimago.pl

W celu uzyskania renty należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

W celach innych niż uzyskanie renty należy zwrócić się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Orzeczenie uprawnia, 
m.in. do uzyskania opieki z MOPS-u, dofinansowań na sprzęty ortope-
dyczne, karty parkingowej, udziału w szkoleniach i warsztatach (zależnie 
od stopnia niepełnosprawności).
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Zasiłki i dodatki
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 
osoby przyjmujące zasiłek pielęgnacyjny nie mogą jednocześnie przyjmować 
dodatku pielęgnacyjnego. Od 2019 roku kwota zasiłku wynosi ok. 215 zł.

Dodatek pielęgnacyjny - wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Osoby po 75. roku życia otrzymują taki dodatek z urzędu 
bez konieczności składania wniosku. Dodatek pielęgnacyjny od marca 
2021 r. wynosi 239 zł.

Zasiłek opiekuńczy - przysługuje dzieciom i wnukom osób z niepełno-
sprawnością. Może się o niego ubiegać także współmałżonek w sytuacji, 
gdy nie może podjąć pracy zarobkowej z uwagi na pełnioną opiekę. Od 
2018 r. zasiłek ten wynosi 620 zł. Kryterium przyznania zasiłku oraz jak 
się o niego starać można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u. 
https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/komu-przysluguje

Ulga rehabilitacyjna - zwrot kosztów za wydatki mające usprawnić funk-
cjonowanie osób z niepełnosprawnością. Część z nich jest limitowana 
(np. opłacenie przewodnika osoby niewidomej, psa asystującego, utrzy-
manie samochodu stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub 
jej opiekuna). Do wydatków nielimitowanych zaliczają się, m.in. przysto-
sowanie mieszkań, domów, aut do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
odpłatny pobyt w sanatorium, zakup sprzętów ortopedycznych i innych, 
opieka pielęgniarska i usługi opiekuńcze.
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 wspieranie i walka o prawa osób niepełnosprawnych, pomaganie 
 w usuwaniu barier,
 dofinansowania ze środków PFRON na sprzęt medyczny i ortopedyczny,  
 turnusy rehabilitacyjne, likwidowanie barier architektonicznych,
 likwidacja barier w komunikowaniu się,
 www.pfron.org.pl
 spis dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych:  

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu prowadzona przez Fundację Ewange-
lickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Pobierana jest 
jedynie opłata w postaci kaucji zwrotnej.

Odpłatna wypożyczalnia sprzętu z możliwościami dofinansowania z NFZ 
- firma WynajMED z placówkami we Wrocławiu i Złotoryi:

 www.wynajmed.pl/wypozyczalnia-wroclaw.

Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-so-
w/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/
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Darmowe badania pamięci u osób powyżej 50. roku życia.
Na stronie internetowej DFA dostępne są także do pobrania poradniki  
dla opiekunów o różnej tematyce.
Fundacja stale realizuje projekty wspierania i szkolenia opiekunów 
osób z demencją.
Zapewnia bezpłatne konsultacje dla opiekunów osób z demencją.
Daje dostęp do darmowych porad specjalistów w ramach różnych 
projektów. Obecnie są to porady dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w postaci wideorozmowy online.
www.alzheimer-fundacja.pl

https://portal-sow.pfron.org.pl



TAXI 75+
Program dla Wrocławian, którzy ukończyli 75 lat i posiadają Złotą Kartę 
Seniora. Świadczenie obejmuje bezpłatny transport seniora do urzędu lub 
lekarza, znajdujących się na terenie Wrocławia.

Taksówkę należy zamówić przynajmniej 3 dni przed planowanym kursem. 
Taksówkę zamawia się telefonicznie, podając numer swojej Złotej Karty.
Istnieje miesięczne ograniczenie możliwych kursów. W 2020 r. limit ten 
wynosił 2 przejazdy na miesiąc.

Wrocławskie Karty Seniora
Srebrna Karta Seniora - dla osób w przedziale wiekowym 60-74 lat. 

Złota Karta Seniora - przysługująca osobom powyżej 75 r.ż. Jako jedyna 
uprawnia do korzystania z programu TAXI 75+.

Szmaragdowa Karta Seniora - dostępna dla osób powyżej 90 r.ż.

Wyrobienie Wrocławskiej Karty Seniora, niezależnie od rodzaju, jest całko-
wicie bezpłatne. W celu otrzymania Wrocławskiej Karty Seniora należy 
udać się do Stowarzyszenia Żółty Parasol lub do siedziby Wrocławskiego 
Centrum Seniora z ważnym dowodem osobistym i zarejestrować się. Karty 
uprawniają do uzyskania bezpłatnych usług, zniżek i rabatów na szkolenia, 
warsztaty, konsultacje ze specjalistami i wiele innych. Więcej informacji na 
stronie internetowej:

 http://seniorzy.wroclaw.pl/wroclawska-karta-seniora.
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Dzienne domy seniora oraz miejsca dedykowane osobom 
z chorobami otępiennymi
Pobyt w dziennych domach seniora jest odpłatny. We Wrocławiu jest to 
np. Dzienny Dom Seniora „Ludwisia” położony przy ul. Skrzydlatej 11a/1a. 

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest odpłatny, chyba że dochód nie 
przekracza 634 zł na miesiąc w jednoosobowym gospodarstwie domowym 
i 514 zł na osobę w rodzinie. Decyzję o przyznaniu miejsca w DDP wydaje 
MOPS. We Wrocławiu są to między innymi Dom Dzienny „Senior +” oraz 
„Na Ciepłej”.

Domy Dzienne zapewniają opiekę nad seniorami w ciągu dnia od godzin 
porannych do popołudniowych. Organizowane są ciekawe zajęcia i ćwi-
czenia, wykłady, wycieczki, spacery, są również zapewniane posiłki.

Grupy wsparcia mogą być przeznaczone dla opiekunów, jak i podopiecz-
nych. Organizowane zajęcia i wydarzenia w pełni zależą od chęci i budżetu 
członków grupy. Stworzenie własnej grupy wsparcia może zachęcić człon-
ków grupy do aktywności, doświadczania nowych rzeczy, nauki i integrowa-
nia się z innymi. Ważne, aby wszyscy byli zainteresowani udziałem w kon-
kretnych zajęciach, celem uniknięcia sporów i niezadowolenia. Przykłada-
mi organizowanych zajęć mogą być wspólne wycieczki na wystawy lub do 
muzeów, zajęcia ze śpiewu, lekcje języka obcego czy aktywność fizyczna. 
Organizowaniem spotkań, ustalaniem terminów, miejsc spotkań i innych 
organizacyjnych aspektów powinien zajmować się lider grupy - wybrany 
przez innych członków.

Miejsca spotkań mogą być różne, zależnie od okolicy, w której zamieszku-
ją członkowie grupy. Do najczęściej wybieranych miejsc należą biblioteki, 
szkoły, domy parafialne, siedziby Rad Osiedli. W tych ostatnich często 
można spotkać się z klubami seniora, których we Wrocławiu jest coraz 
więcej. Pełną listę klubów seniora przy Radach Osiedli we Wrocławiu 
znajdziesz na stronie internetowej:

 www.seniorzy.wroclaw.pl/index.php/node/681.

47



Ubezwłasnowolnienie
 ograniczenie lub utrata możliwości podjęcia czynności prawnych,
 stosowane sytuacjach, kiedy osoba nie jest w stanie kierować własnym  
 postępowaniem.

Rodzaje ubezwłasnowolnienia

 częściowe - osoba może wykonywać niektóre czynności prawne, za  
 zgodą kuratora, np. rozporządzać zarobkami
 całkowite - wszystkie czynności prawne podejmuje za osobę jej  
 opiekun

W celu ubezwłasnowolnienia danej osoby należy złożyć wniosek do odpo-
wiedniego sądu okręgowego z dołączonym dokumentem potwierdzają-
cym pokrewieństwo oraz dokumentację medyczną poświadczającą lecze-
nie osoby ubezwłasnowalnianej. Opłata sądowa wynosi 40 zł.

Przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie warto 
skorzystać z porady prawnika. Bezpłatne konsultacje we Wrocławiu pro-
wadzą Uniwersytecka Poradnia Prawa oraz Biuro Porad Obywatelskich.

Warto zobaczyć:

www.senior.gov.pl

https://wirtualnysenior.pl/

https://praca.gazetaprawna.pl

48

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/916270,opieka-nad-osoba-starsza-zasilki-swiadczenia.html



Ostatnie zajęcia są poświęcone samym opiekunom i temu, jak sami 
mogą o siebie zadbać. Członkowie grupy zostaną zachęceni do zna-
lezienia dla siebie sposobu na odpoczynek i relaks, hobby, zadbania 
o własne potrzeby. Zostanie przedstawione również zjawisko Zespo-
łu Wypalenia Opiekuna - co może do niego doprowadzić, jakie są 
objawy, jak sobie z nim poradzić.

Te zajęcia będą poświęcone rzeczom, które opiekunowie mogą zrobić dla 
siebie, aby zachować równowagę między pełnioną funkcją opiekuna a wła-
snym dobrostanem psychicznym i fizycznym. To spotkanie będzie miało 
również charakter podsumowujący wszystkie spotkania.

Na początku powitaj grupę i zapytaj o wnioski czy refleksje, które mogły się 
pojawić od poprzedniego spotkania. Następnie poproś uczestników o opo-
wiedzenie o tym, co lubią robić, co sprawia im przyjemność, jakie mają hobby, 
co robią w dni wolne dla zrelaksowania się. Warto, aby każdy z uczestników 
się wypowiedział.

Przedstaw grupie różne formy aktywności i działań, które mogą podjąć, aby 
poprawić swoje samopoczucie i komfort życia. Możesz skorzystać z wzoru 
na kolejnej stronie.
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Hobby
 czytanie, 
 kreatywne pisanie,
 działania artystyczne,
 śpiew czy taniec.

Aktywność
 spacery,
 siłownia,
 sportowe zajęcia grupowe.

Dni wolne 
choćby to było kilka godzin, kiedy ktoś może zastąpić opiekuna w pełnio-
nych obowiązkach, aby ten mógł znaleźć czas dla siebie.

Przyjaciele i znajomi
utrzymanie innych relacji towarzyskich poza relacją z podopiecznym 
pomaga zachować równowagę i obniżyć ryzyko poczucia osamotnienia.

Czas dla siebie
każdego dnia opiekun powinien znaleźć chwilę dla siebie, nie tylko na 
rzeczy najpotrzebniejsze takie jak utrzymanie higieny i posiłki, ale także 
relaks i odpoczynek.

Pomoc psychologa
może zdarzyć się, że opiekun czuje się przytłoczony ilością obowiązków, 
a także jest mu ciężko poradzić sobie z postępującą chorobą bliskiej 
osoby. Warto wtedy skorzystać z pomocy i porady specjalisty. Kontakt 
z psychologiem pomoże obniżyć poziom napięcia, dostarczy psychoedu-
kacji i wsparcia emocjonalnego.

Pomoc inna z zewnątrz
opiekun nie musi robić wszystkiego sam w pojedynkę, istnieje wiele możli-
wości wsparcia i pomocy, które można zorganizować, a które pomagają 
opiekunom w wypełnieniu ich obowiązków (mowa o wsparciu z dziewią-
tycz zajęć).
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Zapytaj grupę, dlaczego jest to tak ważne, aby odpowiednio o siebie dbali, 
zapewniając sobie odpowiednią ilość czasu na własne aktywności i odpo-
czynek. Podsumuj wypowiedzi i uzupełnij je w elementy, które nie zostały 
poruszone.

 długotrwałe zmęczenie może prowadzić do problemów ze zdrowiem  
 zarówno fizycznym, jak i psychicznym,
 obniżenie komfortu życia, narastanie niezadowolenia,
 zatracenie samego siebie, swoich zainteresowań i pasji,
 obniżenie nastroju, z czym mogą wiązać się inne problemy,   
 np. utrata apetytu czy kłopoty ze snem,
 utrata motywacji do podejmowania różnych działań.

Zespół Wypalenia Opiekuna (CSS - Caregiver Stress Syndrome) 

 stan emocjonalnego, fizycznego i psychicznego wyczerpania u opie- 
 kunów, którzy sprawują opiekę nad osobami, które nie mogą samo- 
 dzielnie funkcjonować,
 objawia się poczuciem beznadziejności, osamotnienia, ciągłego  
 zmęczenia, drażliwością,
 może prowadzić do rozwoju depresji oraz problemów somatycznych  
 związanych z odczuwaniem długotrwałego stresu (kłopoty z trawie- 
 niem, ciśnieniem tętniczym, cukrzyca),
 aby sobie z nim poradzić trzeba zasięgnąć pomocy - u lekarza, 
 psychologa, w grupach wsparcia. Istnieją stowarzyszenia oraz 
 projekty czy programy adresowane do osób zmagających się z CSS.
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Na koniec spróbuj krótko podsumować 10 odbytych spotkań. Zapytaj 
grupę, co wynieśli z cyklu zajęć - czego się dowiedzieli, co było dla nich 
najbardziej wartościowe.

Dowiedz się również od uczestników, jak oceniają spotkania - co im się 
podobało, a czego w zajęciach zabrakło. Takie informacje pomogą ulep-
szyć następne prowadzone szkolenia.

Więcej informacji w tym temacie znajdziesz na stronach:
https://akademiaopiekunow.pl

https://zdrowie.pap.pl
https://zdrowie.pap.pl/piorem-eksperta/psyche/opiekunowie-rodzinni-osob-starszych-zagrozeni-wypaleniem-i-depresja

https://akademiaopiekunow.pl/opiekunie-dbaj-o-siebie-o-zdrowiu-opiekunow-osob-starszych/


