
 
 Przydatne materiały 

 

Załącznik nr 11 - Ramowy Konspekt przebiegu zajęć grupy wsparcia 

opiekunów osób zależnych  

 

1. Temat spotkania grupy wsparcia: 

TEMAT: …………………………………………….(ustalcie temat spotkania) 

2. Miejsce: sala zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 7 

3. Data: …………………………..(ustalcie datę spotkania) 

4. Osoby prowadzące: ……………………………………………………….(ustalcie 

osoby prowadzące) 

5. Czas trwania zajęć: 2 – 4 godzin 

6. Uczestnicy: Opiekunowie wraz z osobami starszymi zależnymi z powodu 

zespołów demencyjnych, choroby Alzheimera  

7. Cele główne: ………………...………………………………(ustalcie cel główny 

spotkania) 

8. Metody: mini wykład, rozmowa, terapia zajęciowa 

9. Forma zajęć: grupowa, indywidualna 

10. Pomoce dla opiekunów: kartki, długopisy, markery, narzędzia coachingowe, 

laptop, rzutnik, ekran – zgodnie z opisem w załączniku nr 9 

11. Pomoce dla podopiecznych: narzędzia do arteterapii, - zgodnie z opisem                   

w załączniku nr 9 

Przebieg spotkania: 

1. Przybycie prowadzących na miejsce spotkania 10 min przed planowanym 

rozpoczęciem. Sprawdzenie sali, przygotowanie do zajęć- ustawienia 

krzeseł dla opiekunów w kształcie gniazda, przygotowanie kącika dla 

podopiecznych – stół, krzesła – wymogi sali zgodnie z załącznikiem nr 7 

2. Przywitanie przybyłych opiekunów 

3. Pomoc osobom starszym w zajęciu miejsca przez podopiecznych w części 

sali przygotowanej dla osób z zespołami demencyjnymi, chorobą 

Alzheimera.  

4. Przypomnienie zasad kontraktu – propozycję kontraktu znajduje się                        

w załączniku nr 13 

5. Wykład/Spotkanie z ekspertem skierowany do opiekunów, zgodny                                 

z tematem spotkania 

6. Praca warsztatowa z wykorzystaniem narzędzi coachingowych  

7. Równoległe rozpoczęcie zajęć terapii dla podopiecznych – zajęcia zgodnie                                          

z proponowanymi ćwiczeniami - w załączniku 8 

8. Możliwość wspólnych ćwiczeń (dla chętnych) opiekun – podopieczny lub 

rozmowa/dyskusja opiekunów z prowadzącymi 
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9. Rozmowa indywidualna z opiekunami na temat przebiegu ćwiczeń                                         

z podopiecznymi, przedstawienie wyników prac, zaangażowania 

podopiecznych w wykonywanie ćwiczeń, wyników obserwacji 

podopiecznego 

10. Podsumowanie spotkania – wrażenia, przemyślenia opiekunów i zebranie 

oczekiwań dot. następnego spotkania  

11. Zaproszenie na kolejne spotkanie 

12. Rozmowy indywidualne według potrzeb opiekunów z osobami, które 

zostaną po spotkaniu i mają jeszcze potrzebę indywidualnej rozmowy 
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