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Na pobudo dr. Aleša Kogoja, dr. med., specialista psihiatrije in takratne predsednice 

spominčice Šentjur, dr. Zlate Felc, dr. med. specialistke pediatrije je bila ustanovljena 

Spominčica Šentjur s polnim naslovom Združenje zahodno štajerske pokrajine za 

pomoč pri demenci, ki  je bilo ustanovljeno 9.1.2008 z namenom nudenja pomoči 

bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju posledic demence. 

 



NAMEN ZDRUŽENJA JE: 

 Izboljšati kakovost življenja ljudi  z demenco in njihovih    družinskih članov. 

 

  Izboljšati poznavanje bolezni pri družinskih članih bolnikov z demenco. 

 

  Izboljšati poznavanje zgodnjih znakov demence v javnosti. 

 

  Osveščati javnost in odgovorne organizacije za težave, ki jih bolezen  povzroča tako 

bolnikom kot njihovim svojcem in družbi nasploh. 

 



CILJI ZDRUŽENJA SO 

 Doseči boljšo kakovost življenja ljudi z demenco in pri njihovih družinskih 

članih. 

 

 Zmanjšati stiske pri njihovih družinskih članih zaradi nerazumevanja bolezni.  

 

 Doseči večjo informiranost o zgodnjih znakih bolezni v javnosti. 

 

 Spodbujati aktivno in uspešno strokovno delo svojih članov. 

 

 Skrbeti za strokovno izpopolnjevanje članov združenja. 

 

 Iskanje možnosti za realizacijo sodelovanja s podobnimi domačimi in tujimi 

društvi ter organizacijami 

 



IZVAJANJE REDNEGA PROGRAMA 
SPOMINČICE 

 Pet predavanj letno za širšo javnost (zdravniki, medicinske sestre,     socialni 

delavci…) 

  Delavnice za svojce obolelih za demenco 

  Pohod ob dnevu Alzheimerjeve bolezni 

  Skupina za samopomoč 1x mesečno 

  Alzheimer caffeji 

  Predavanja kamor nas povabijo 



PROJEKTI SPOMINČICE ŠENTJUR 

Od Bohorja do Pohorja 

 Namenjen medgeneracijskem sodelovanju 

  Izdana knjižica: ˮ Babi postaja čudna, vse pozabi ˮ 

  Knjižica predstavljena po osnovnih šolah in osnovnošolcem predstavljena demenca 

 



IZVAJANJE REDNEGA PROGRAMA SPOMINČICE 

Pet predavanj letno za širšo javnost (zdravniki, medicinske sestre, socialni 

delavci…) 

Delavnice za svojce obolelih za demenco 

Pohod ob dnevu Alzheimerjeve bolezni 

Skupina za samopomoč 1x mesečno 

Alzheimer caffeji 

Predavanja kamor nas povabijo 

 

Razvoj storitev za osebe z demenco in njihove svojce ter vzpostavitev centra za demenco 



POGODBE O SODELOVANJU PRI 
PROJEKTU VARNE TOČKE 
 Ljudska univerza Šentjur 

  Razvojna agencija Kozjansko 

  Dom starejših Šentjur 

  Občina Šentjur 

  CSD Šentjur 

  Policijska postaja Šentjur 

  Lekarna Sveti Jurij Šentjur 

  Celjske lekarne, lekarna Šentjur 

  Zdravstveni dom Šentjur 

 



Pogodbe o sodelovanju pri projektu Varne 

točke - 2013 

 Ljudska univerza Šentjur 
 Razvojna agencija    Kozjansko 
 Dom starejših Šentjur 
 Občina Šentjur 
 CSD Šentjur 
 Policijska postaja Šentjur 
 Lekarna Sveti Jurij Šentjur 
 Celjske lekarne, lekarna Šentjur 
 Zdravstveni dom Šentjur 
 Knjižnica Šentjur 
 Pegazov dom Rogaška Slatina 

 



OZNAČITEV VARNIH TOČK 

 Z nalepkami označene ustanove 

 

  Logotip Spominčice, ki je enostaven 

 

  Uporaba imena Varna točka za starejše  

namesto besede demenca, ki je še vedno stigma 

v določenih okoljih 

 



CILJI V PRIHODNOSTI 

Širjenje Varnih točk še v druga slovenska mesta predvsem    Štajerska 

 

Izobraževanje ljudi o pomenu varnih točk 

 

Obnovitvena izobraževanja zaposlenih, kjer že imajo Varno točko za starejše 

 



ŽIVETI Z DEMENCO 

Center za krepitev spomina v Celju – Dom ob Savinji             (Norveški projekt) 

Partnerji: 

• Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje 

• Spominčica Šentjur 

• UKC Ljubljana 

• CSD Celje 

• Dom ob Savinji Celje 

• Stavanger University hospital 

 
 



CENTER ZA KREPITEV SPOMINA 

Novembra 2015 otvoritev centra v Domu ob Savinji v Celju 

 

  Individualna pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem 

 

  Sodelovanje vseh partnerjev 

 



PROJEKT – DEMENCA MED NAMI 
 
 
• Projekt izobraževanja in osveščanja o demenci 

• Dom starejših Šentjur  

• Namen in cilji projekta izobraževanja in obveščanja temeljijo na Strategiji za obvladovanje 

demence v Sloveniji do leta 2020. 



MISEL dr. Kogoja 

Ker moja mami ne more več prečkati mostu v moj svet, se moram jaz podajati k njej. In tam čez, v mejah 

njenega duševnega stanja, onstran naše družbe, temelječe na stvarnosti in smotrnosti, je še vedno 

spoštovanja vreden človek in čeprav po splošnih merilih ni vedno razumen, je kljub temu na svoj način 

briljanten. 



HVALA ZA POZORNOST 

VAŠA SPOMINČICA 


