
 
 
 

 16    Przydatne Materiały 

Instrukcja jak wykorzystać innowację do utworzenia grupy wsparcia „on-line” 

Innowacja dedykowana dla opiekunów osób zależnych z powodu zespołów 
demencyjnych, choroby Alzheimera jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia grupy  
on-line jak i grupy wsparcia w realu.                                                                                 
Opiekun osoby zależnej, szczególnie z chorobą Alzheimera, w początkowej fazie 
choroby, jest w dużym oporze, często wypiera fakt, że najbliższy jest osobą chorą. 
Nie chce mówić o chorobie. 
Narzędzie społecznościowe „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy” oferuje kilka 

korzyści. Pierwsza to możliwość zdobycia wiedzy, bez wychodzenia z domu, kolejna 

to możliwość anonimowego uczestnictwa w spotkaniu on-line – webinarze (na który 

zapraszacie uczestników ustawiając zaproszenie na stronie, możecie również 

zapraszać na webinar poprzez Waszego fanpage czy wysyłając mailling)                                 

i najważniejsza korzyść to możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia w realu.  

1. Zainteresujcie odbiorców nazwą i treściami zamieszczonymi w narzędziu. 

2. Postarajcie się, aby treści były napisane prostym językiem. 

3. Pamiętajcie, że moduł „Pytania i odpowiedzi” zawsze zachęca do 

skorzystania, ponieważ to tutaj odbiorca szuka odpowiedzi na nurtujące  

pytania.  

4. Przygotujcie pierwszy Webinar. Niech temat webinara zachęca odbiorcę do 

uczestnictwa. 

5. Zamieście zaproszenie na stronie narzędzia i promujcie wydarzenie na 

Waszej stronie np. fb, wysyłajcie mailingi do instytucji takich jak MOPRY, 

MOPSY, OPSY, DPSY, ŚDS, DDP itp., wysyłajcie informacje prasowe. 

6. Jeżeli odbiorca zapisze się do uczestnictwa i weźmie udział w spotkaniu on-

line webinarowym to już jest Waszym potencjalnym odbiorcą „stałym” . 

7. Teraz zaproście go na spotkanie w realu wraz z podopiecznym. 

8. Jeżeli nie będzie w nim uczestniczył, z jakiś powodów, to zaproście go na 

kolejne spotkanie on-line np. przy jakiejś specjalnej okazji np. z okazji 

Światowego Dnia Opiekunów osób chorych na Alzheimera.  

9. Uzupełniajcie szczególnie moduł Ekspert Radzi – Pytania i Odpowiedzi o 

nowe treści To zachęca odbiorcę do stałych wizyt. 

10. Zamieszczajcie dodatkowo aktualizację z wydarzeń na grupie wsparcia na 

stronie fabebooka. 

11. W module np. Znajdź Pomoc zamieście numer telefonu zaufania. Odbiorca 

będzie miał możliwość osobistego skontaktowania się a Wy podczas rozmowy 

możecie zaprosić opiekuna na kolejne spotkanie czy to on-lie czy też w realu. 
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