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Załącznik nr 12 - Wskazówki dla Wolontariuszy do pracy z opiekunami oraz 

osobami starszymi zależnymi z powodu zespołów demencyjnych, w tym 

chorobą Alzheimera 

Drogi Wolontariuszu rozpoczynając swoje działania we wsparciu osób 

zależnych z powodu zespołów demencyjnych, choroby Alzheimera pamiętaj, 

że: 

 Choroba Alzheimera to jeden z zespołów demencyjnych o charakterze 
neurozwyrodnieniowym i postępującym. Medycyna nie potrafi jeszcze 
skutecznie leczyć zespołów demencyjnych. Jedynie możemy spowolnić 
postępy choroby, łagodzić objawy. 

 Jeżeli w rodzinie pojawi się choroba oznacza to dla członków poważne 
wyzwania i zmianę ich dotychczasowego stylu życia. 

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, czym jest choroba Alzheimera? 

Nazwa choroby pochodzi od niemieckiego neurologa i psychiatry Aloisa Alzheimera, 
który naukowo opisał chorobę w 1906 r na podstawie obserwacji 51-letniej pacjentki, 
przyjętej do szpitala z objawami demencji. Choroba ta to nerozwyrodnieniowe i 
postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, którego objawem jest 
właśnie demencja. Nasila się ona w wielu sferach życia chorego. 

Początek choroby ujawnia się przeważnie po 65 r.ż. Jakie są objawy? 

We wczesnej fazie to przede wszystkim upośledzenie procesów poznawczych – 
chory nie może skupić uwagi, ma problemy z myśleniem, planowaniem, komunikacją 
z otoczeniem. Objawy te często mylone są z depresją. Z czasem objawy się nasilają. 
Chory ma problemy z odnalezieniem rzeczy, wielokrotnie powtarza, ma trudności z 
relacjonowaniem zdarzeń, traci orientację w przestrzeni. Jest drażliwy, pojawia się 
smutek, mogą pojawić się urojenia np., że rodzina go okrada itp. Chory często 
domniemywa, że to z otoczeniem jest coś nie tak a nie z nim. Przyczyny choroby nie 
są znane i dlatego nie możemy wyleczyć choroby a jedynie łagodzić i spowolnić. 

Więcej na temat demencji i choroby Alzheimera poczytasz na naszym narzędziu 
społecznościowym www.alzheimerija.pl. Koniecznie się z nim zapoznaj i pooglądaj 
zamieszczone tam Webinaria. 

Na spotkaniach grupy wsparcia spotkasz opiekunów osób starszych zależnych oraz 
ich podopiecznych, tj. osoby starsze zależne, z powodu demencji, choroby 
Alzheimera, którzy są na różnych etapach choroby. 

W czasie, kiedy opiekunowie mają zajęcia z neuropsychologiem Ty będziesz 
wspierać podopiecznych podczas zajęć terapeutycznych.  

Jesteśmy wyposażeni w materiały do terapii zajęciowej.  

Przychodź na spotkania punktualnie. Jeżeli nie możesz zawiadom 
organizatora/prowadzącego grupę wsparcia wcześniej. To pomoże w organizacji 
zajęć. 

http://www.alzheimerija.pl/
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Na spotkaniach mówimy do siebie po imieniu.  

Pamiętaj, że na spotkaniu podopieczni mogą być w różnych nastrojach. Dlatego 
ważne, byś przychodził na zajęcia z pozytywnym nastawieniem. Podopieczni szybko 
„wyczują” Twój nastrój.  Prosimy zadbaj o wygodne obuwie, ponieważ prowadzimy 
też zajęcia ruchowe.  

Pracując z podopiecznym nie wykonuj za niego pracy, zachęcaj i wspieraj go do 
samodzielnej pracy. Zobaczysz jak kreatywni mogą być uczestnicy i ile ciekawych 
rzeczy możesz się od nich nauczyć. 

Pamiętaj, że bardzo ważne jest abyś był cierpliwy. Już wiesz, że podopieczny może 
kilkakrotnie powtarzać pytania, mówić o tym samym. Słuchaj uważnie i cierpliwie 
odpowiadaj. Uważność na podopiecznego pomoże Ci jego zrozumieć. 

Staraj się rozmawiać z podopiecznymi, zadawać pytania. Pamiętaj, by zadawać 
proste pytania, pytania wprost. 

Może się też zdarzyć, że podopieczny się czymś zdenerwuje. Pamiętaj zawsze w 
pobliżu jest psycholog, opiekun podopiecznego, którzy w razie potrzeby wesprą. Nie 
jesteś sam. Szybko nauczymy Cię, jak można odwrócić uwagę podopiecznego. Już 
po pierwszym spotkaniu zobaczysz jak dużo wiesz o podopiecznym, z którym 
pracujesz.   

Doskonale wiemy, że praca z osobami zależnymi z powodu demencji, choroby 
Alzheimera jest stresująca, dlatego gdy tylko pojawią się u Ciebie wątpliwości, 
pytania czy emocje jesteśmy do Twojej dyspozycji i zawsze postaramy się wyjaśnić 
wszystkie Twoje wątpliwości.  

Zajęcia w grupie wsparcia są związane z dużym zaufaniem. Opiekunowie nie zawsze 
chcą, by opowiadać o nich czy ich najbliższych. Dlatego nie rozmawiamy poza 
spotkaniami grupy wsparcia o problemach opiekunów, podopiecznych. Poczucie 
bezpieczeństwa i zaufania jest dla nas bardzo ważne. 

Jeżeli chcesz swoje doświadczenia pomocy w grupie wsparcia wykorzystać                               
w późniejszej pracy, po zakończonym okresie współpracy wystawimy Tobie 
zaświadczenie oraz referencje.             
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