
SPLETNO GLASILO 10/2016 

V oktobrski številki so pred vami številne informacije o bogati in 

pestri dejavnosti Združenja Spominčica v mesecu septembru – mesecu Alzheimerjeve 

bolezni. 

Mesec september je bil za Spominčico zelo bogat in pester, pa tudi zelo delaven. Skupaj z 

ostalimi Spominčicami in Domovi za starejše po Sloveniji smo pripravili številne dogodke 

in aktivnosti, da bi najširšo javnost opozorili na bolezen sodobnega časa – demenco. 

Osrednji dogodek meseca Alzheimerjeve bolezni je bilo 8. Psihogeriatrično 

srečanje v Termah Dobrna, ki je potekalo 16. in 17. septembra. Spominčica – 

Alzheimer Slovenija ga je organizirala v sodelovanju z Univerzitetno Psihiatrično kliniko 

Ljubljana, po petih letih premora.  S tem Spominčica nadaljuje delo svojega ustanovitelja 

izr. prof. dr. Aleša Kogoja, specialista psihiatrije, ki je bil pobudnik teh srečanj. 

Lani je bila Spominčica gostiteljica in soorganizatorka jubilejne, 25. Letne konference 

Alzheimer Europe, katere delegati z vse Evrope in tudi drugih držav sveta so se zbrali v 

Cankarjevem domu. 

Rdeča nit srečanja »živeti z demenco v demenci prijaznem okolju«, je bilo 

nadaljevanje teme zastavljene na 25. jubilejni letni Konferenci Alzheimer Europe 

leta 2015 v Ljubljani z naslovom: Demenca – prenos strategij v prakso. Glede na 

to, da je s podpisom ministrice za zdravje, Slovenija konec maja sprejela Strategijo za 

obvladovanje demence do leta 2020, se je pridružila večini evropskih držav, ki 

strategijo že imajo. 

PGS Dobrna 2016 je bilo namenjeno multidisciplinarni razpravi različnih strok s 

področja demence, ki bodo pripomogla k bolj kakovostnemu življenju oseb z demenco 

in njihovih svojcev. 

     

Predavatelji in nastopajoči so govorili o demenci kot izzivu sodobne družbe, o zgodnji 

diagnozi Alzheimerjeve bolezni, o življenju z osebo z demenco v domačem okolju, o 

socialnih službah za demenco prijaznem okolju, o novih pristopih k obravnavi oseb z 

demenco in svojcev ter mnogih drugih temah, ki zadevajo osebe z demenco in njihove 

svojce. Na strokovno srečanje so bili vabljeni tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z 



demenco:specialisti psihiatrije in nevrologije za demenco, družinski zdravniki in 

ostali zdravstveni delavci, socialni delavci, negovalci, predstavniki Domov 

starejših občanov, svojci oseb z demenco in bolniki z demenco. 

21. SEPTEMBER JE SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 

September – svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni je nastal leta 1994 na pobudo 

Alzheimer’s Disease International (ADI). V ADI je vključenih 85 držav članic. Njihov 

glavni namen je okrepiti delovanje Alzheimer združenj po vsem svetu in spodbujati 

ustanavljanje novih, da bi bolje poskrbeli za osebe z demenco in bili v čim večjo podporo 

njihovim svojcem. 

Vsake 3 sekunde nekdo na svetu zboli za demenco. Odziv septembrske kampanje je vse 

večji, kljub temu pa stigma, povezana z demenco še vedno ostaja. 

V podporo ozaveščanju o demenci je bil LJUBLJANSKI GRAD zvečer osvetljen z modro 

svetlobo (ki je barva Spominčice), prav tako tudi 24. Septembra, ko je v Ljubljani potekal 

Sprehod za spomin. Župan Ljubljane Zoran Janković je tako podprl predlog Spominčice, 

da bi tudi na tak način počastili Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni in izrazili podporo 

osebam z demenco in njihovim svojcem. 

Slogan svetovnega meseca Alzheimerjeve bolezni 2016 je bil “NE POZABI ME”. 

Prizadevamo si, da bi ljudje po vsem svetu, bolje prepoznali prve znake demence, 

obenem pa ne pozabili na osebe z demenco in njihove svojce. 

  

ČESTITKE SVETOVNE ORGANIZACIJE SPOMINČICI 

 

Alzheimer's Diseae International je čestital Spominčici za modro obarvan Ljubljanski grad 

in ostale prireditve, ki so potekale v mesecu septembru, mesecu Alzheimerjeve bolezni. 

Fotografijo »modrega« Ljubljanskega gradu je posnel sodelavec Spominčice, Slawomir 

Krajewski, ki je 1. avgusta začel v Spominčici z izmenjavo Erazmus za mlade podjetnike. 
 

 
 

http://www.spomincica.si/?p=7223
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TUDI NA LPP SO PRISLUHNILI NAŠIM ŽELJAM IN PREDLOGOM 

 
 

Na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa so na njihovih displejih, na 

katerih lahko potniki med vožnjo preberejo marsikatero zanimivo in koristno 
informacijo, predvajali vabilo na Sprehod za spomin, na Alzheimer Cafe v 
Tivolskem gradu, na niz predavanj »Ne pozabi me« in vizitko Spominčice. Objave 

so trajale mesec dni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

S SPREHODI ZA SPOMIN PO VSEJ SLOVENIJI SMO POČASTILI 

SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 

Spominčice, Domovi za starejše in druge organizacije so po vsej Sloveniji 

počastile Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni s Sprehodom za spomin in 
tudi drugimi prireditvami. S tem so izrazile podporo osebam z demenco in 

njihovim svojcem ter opozorile najširšo javnost na demenco, ki je bolezen 
sodobnega časa. V soboto, 24. septembra je bil Sprehod za spomin tudi v 
Ljubljani, tokrat so bile Info točke kar na treh mestih: na Prešernovem 

trgu, pred Moderno galerijo in pred Mednarodnim grafičnim likovnim 
centrom v Tivoliju. 

Udeleženci so se zbrali pred Moderno galerijo in se sprehodili do Magistrata, kjer 
jih je sprejel podžupan Ljubljane, Dejan Crnek, ki jih je sicer nagovoril že pred 
začetkom sprehoda, pred Moderno galerijo. Za vse tiste, ki bi težko prišli peš do 

Mestne hiše sta bili na voljo dve električlni vozili Kavalir. 

Pred Moderno galerijo je bil tudi krajši priložnostni program in telovadba z obroči 

smovey. Fotografije, ki so nastale pred Moderno galerijo sta ustvarila 
Barbara Zadravec in Blaž Uršič. 

 

http://www.spomincica.si/?p=7278
http://www.spomincica.si/?p=7278


 

 

 

 

Člani Društva upokojencev Velike Lašče so se sprehodili po Trubarjevem 

parku, se slikali pred spomenikom Franu Levstiku na “trgu” in pri Slavi na Gmajni 
pili čaj ter jedli bučni šarkelj. Bilo je lepo, sončno popoldne! 

                          
Spomenik Primožu Trubarju                             Pred spomenikom Franu Levstiku             Društvo upokojencev Velike Lašče                                                      

 

Prvič so Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni počastili na Dolenjskem, 
kjer je bila letos ustanovljena Spominčica Novo mesto. Na povezavi si oglejte 

kako je bilo. 
http://www.lokalno.si/2016/09/24/162265/zgodba/Praznovali_svetovni_dan_demence_kuge_sodob
nega_cloveka/ 

V Domu Hmelina v Radljah pri Dravi so se zbrali v parku Doma, kjer so se 
stanovalci ogreli na zunanjih fitnes napravah, nato se okrepčali s čajem, kavo in 

pecivom, si nadeli kape z napisom “Sprehod za spomin” in se skupaj odpravili do 
centra Radelj, kjer so na stojnicah izvajali meritve krvnega tlaka in sladkorja. Pri 

sprehodu so se jim pridružili udeleženci srečanj Alzheimer cafe iz Pameč in 
Podgorja pri Slovenj Gradcu. Obiskali so jih tudi otroci iz Vrtca Radlje, ki so 
z zanimanjem opazovali dogajanje in se družili s stanovalci Doma. 
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Dom Hmelina, Radlje ob Dravi 

Dom Tisje iz Šmartnega pri Litiji, ki ima novo enoto v Litiji, letos praznuje 70. 
rojstni dan. Zato bodo praznovali še vso jesen. Začeli so že septembra, ko so 

pripravili Sprehod za spomin. 

                 
Dom Tisje, Šmartno pri Litiji 

 

Društvo za pomoč pri demenci Primorske spominčice je 15. septembra v 

Kopru organiziralo Sprehod za spomin in tako obeležilo svetovni dan demence in 
evropski teden mobilnosti. Udeleženci so se zbrali na koprski tržnici pri fontani in 

se nato peš, ob podpori svojcev,  sprehajalnih palic ali vozičkov ter v spremstvu 
s terapevstkimi psi Društva Tačke Pomagačke sprehodili vzdolž koprskega 
mandrača- Svojo pot so zaključili na prijetnem druženju v restavraciji Capra, kjer 

so jih počastili s spominsko torto. Na cilju so organizirali Alzheimer INFO kotiček, 
kjer so bili svojci bolnikov in strokovnjaki na voljo za informacije in vprašanja o 

bolezni  Z nasmehom na obrazu so pokazali, da so hoja, gibanje in druženje ob 
sladki torti drobni, a pomembni dogodki, ki bolnikom in njihovim svojcem 

pomagajo, da lažje preživijo z demenco. 

  

Ali lahko pozdravimo demenco? Zaenkrat še žal ne, lahko pa jo 
upočasnimo. In pomembni dejavniki pri samem preprečevanju so zdrava 

prehrana z veliko sadja in zelenjave, telesna aktivnost in seveda umska 
aktivnost. Kot telesno aktivnost lahko štejemo prav vse vaje, s katerimi telo 

krepimo in razgibamo. Zato smo letos skupaj s Pegazovim domom odšli na 
sprehod skozi park v Rogaški Slatini. Namen sprehoda, prav na svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni (21.9.2016) je bil ta, da se ljudi in okolje ozavešča in 

hkrati prispeva k boljši prepoznavnosti demence. Sprehod za spomin je bil naša 
jutranja telovadba na svežem zraku. Marsikdo izmed nas je imel nasmeh na 
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obrazu, k temu pa je zagotovo pripomoglo druženje in sonce na nebu. 

V četrtek, 22.9. smo nadaljevali z umsko telovadbo, katero smo 
poimenovali Fitnes možganov. Ob tej priložnosti smo možgane prebudili in jih 

aktivirali z nalogami o razmišljanju, presojanju in pomnjenju. Namreč, vse naše 
znanje temelji na spominu, saj na podlagi spomina oblikujemo svoje obnašanje, 
se odločamo in rešujemo probleme. Da bi zmanjšali verjetnost nastanka 

demence, moramo poskrbeti za naše umske sposobnosti. Morda se vpišemo na 
tečaj tujega jezika, poglobimo znanje o geografiji, obogatimo besedni zaklad. 

Vse to lahko pomaga. Zato smo tudi mi reševali zapletene in malo manj 
zapletene miselne uganke. Povej svoje ime od zadaj naprej, poskusi si zapomniti 
nekaj telefonskih številk in še mnoge druge. Poskusite še vi. 

Društvo za pomoč pri demenci Spominčica Rogaška Slatina 

   

 

SPOMINČICA NA F3ŽO 

Za konec pestrega meseca septembra je Spominčica sodelovala še na Festivalu za tretje 

življenjsko obdobje (F3ŽO), ki je potekal v Cankarjevem domu od 28. do 30.septembra. 

Imeli smo svoj razstavni prostor ter kar štiri predavanja. O prvih znakih demence in 

njenem prepoznavanju je predavala predsednica Spominčice, Štefanija L. Zlobec, na 

drugem predavanju pa je generalni sekretar Spominčice, David Krivec predstavil 

sporazumevanje z osebo z demenco. V sklopu sodelovanja z Mestno občino Ljubljana, ko 

organiziramo predavanja po četrtnih skupnostih, je imela Spominčica tudi dve 

predstavitvi na stojnici MOL-a, in sicer smo predstavili družabništvo ter aktivnosti in 

dejavnost Spominčice. 
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SPOMINČICA POVABLJENA NA OKROGLO MIZO ALMA MATER EUROPAEA 

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje se je predstavljala tudi Alma Mater 

Europaea – ECM, ki je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, 

akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije, specializirana 

na ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih. Pod 

patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti stremijo k podpiranju nove 

mednarodne vodstvene elite na področjih izobraževanja, kulture, ekonomije, prava, 

zdravstva, prehrane in okolja. 

Alma Mater je pripravila tudi okroglo mizo z naslovom: »Demenca – izziv 

socialni gerontologij«, na kateri je ob dr. Vojku Kavčiču sodelovala tudi 

predsednica Spominčice, Štefanija L. Zlobec. Fakulteta Alma Mater je, tako kot 

Spominčica, vključena v Mrežo za kakovostno staranje (SIS-EGIZ), ki je sistem sodobnih 

programov, s katerim v občini, krajevni ali drugi skupnosti ali v ustanovi za stare ljudi 

ozaveščajo o  kakovostnem, zdravem in aktivnem staranju ter o solidarnem sožitju med 

generacijami. Glavni namen mreže je preprečevanje socialne izključenosti starejših in 

krepitev medgeneracijske solidarnosti. 

SPOMINČICA JE BILA POVABLJENA NA KONGRES HRVAŠKEGA 
ZDRUŽENJA ZA DEMENCO 

Spominčica – Alzheimer Slovenija je bila aktivna na Hrvaškem kongresu o Alzheimerjevi 

bolezni (http://www.alzheimer2016.com/hr/index.php). Predsednica Spominčice 

Štefanija L. Zlobec je predstavila STRATEGIJO OBVLADOVANJA DEMENCE V 

SLOVENIJI DO LETA 2020 kot prelomni dogodek in velik dosežek za ustrezno ureditev 

področja demence ter MREŽO ZA KAKOVOSTNO STARANJE, ki je ustanovljena znotraj 

SIS - EGIZ (Slovensko inovacijsko stičišče – Evropsko gospodarsko interesno 

združenje), katerega člani skupaj oblikujejo programe in projekte, razvijajo in 

prenašajo vrhunske tehnologije in inovativne družbene modele v praktično uporabo doma 

in v tujini. 

 

 

 
 

http://www.alzheimer2016.com/hr/index.php


  

ALZHEIMER CAFE - GOSTILNA ŠESTICA 

VSAK TRETJI ČETRTEK V MESECU ob 18:00 

STROKOVNA PREDAVANJA O DEMENCI, POGOVORI IN DRUŽENJE 

NE POZABITE PRITI! 

                                                       Spominčica – Alzheimer Slovenija 

                                                          Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

                                      01 25 65 111 | info@spomincica.si www.spomincica.si 

 

 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ   SVOJCEM 

VSE POTREBNE INFORMACIJE ZA SVOJCE O DEMENCI TAKOJ PO DIAGNOZI 

VSAKO  1. SREDO V MESECU 

 

 

SVETOVALNI TELEFON  059 305 555  

VSAK DELOVNIK OD 12. DO 15. URE 

 

POSVETOVALNICA ZA DEMENCO 

OSEBNO SVETOVANJE IN ZAGOVORNIŠTVO ZA OSEBE Z DEMENCO IN NJIHOVE 

SVOJCE V PROSTORIH SPOMINČICE 

 

PRIDRUŽI SE NAM 

VKLJUČI SE V SPOMINČICO KOT PROSTOVOLJEC/KA IN NAM POMAGAJ PRI 

IZVEDBI AKTIVNOSTI! 

Info:   01 25 65 111 ali info@spomincica.si 
 
 

POMAGATE lahko tudi 

Kot fizična oseba SPOMINČICI namenite 0,5% dohodnine. 

Donirate na TRR Spominčice: SI56 0205 6005 1100 513, davčna št. 58674721. 

 

 

mailto:info@spomincica.si
http://www.spomincica.si/
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Nevladno humanitarno društvo Spominčica – Alzheimer Slovenija, je leta 1997 ustanovil dr. Aleš Kogoj, 

dr. med., spec. psih. Glavna naloga Spominčice je, da pomaga svojcem obolelih za demenco, ki so pri tej 

več let trajajoči bolezni izpostavljeni velikemu psihičnemu, fizičnemu in čustvenem izgorevanju ter socialni 

izključenosti. Z javnim delovanjem družbo osvešča o demenci in prispeva k zmanjšanju stigme te bolezni. 

Spominčica – Alzheimer Slovenija izvaja program »Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju«, ki je 

oblikovan skladno s smernicami Alzheimer Europe in Alzheimer's Disease International. 
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