
Dementia with dignity….!
Demencia méltósággal…!

A demensbarát társadalom felé vezető út
Dán tapasztalatok a demenciával élők befogadásáról 

a helyi közösségekbe, szűkebb környezetükbe
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Széles körű, két évtizedes nemzetközi 
tapasztalat a szociális és jóléti rendszerek 
átalakításában és fejlesztésében, 
különösen a közép-kelet-európai 
országokban



Demencia méltósággal…!

• Nyitottság
• Együttműködés
• Támogatás

Demenciagondozás Dániában

Demencia Koordinátori Rendszer 

Az érintettek és hozzátartozók támogatására, 

szoros együttműködésben az ellátórendszerrel, 

a környezet aktív szereplőinek bevonásával.

Bővebb információ: https://videnscenterfordemens.dk

https://videnscenterfordemens.dk/


Pilot Program 2017-től

• 15 település / közösség bevonásával
• Általánosan használható / kiterjeszthető 

modellek kidolgozásával

Résztvevők

• Helyi boltok eladói, személyzete

• Helyi közösségi szolgáltatások szereplői 

(rendőrök, könyvtárosok, stb.)

• Helyi óvodások, iskolások

• Helyi segítő önkéntesek

Demensbarát közösségek Dániában



„Emlékek háza”
• Arhus Önkormányzata és a Szabadtéri Múzeum közös projektje
• 50-60-es évek hangulata: eredeti berendezések, ruhák
• Napi közös programok korhű környezetben: Ének, tánc, játék, főzés
• Nagyszabású kutatási munkával kísét, jól dokumentált és kielemzett folyamat

„Emlék szakértők” – „Emlék rendezvények”

Az átélt tapasztalat, mint az emlékek megerősítője

Az eredmények 

folyamatoan  átültetésre kerülnek 

Dánia szerte 

valamennyi idősotthon 

napi gyakorlatába

Videó a helyszínről: https://vimeo.com/57055478

https://vimeo.com/57055478


Emlékezet tánc - Remembrance dances

Emlékezet tánc
• 2008 óta
• több, mint 500 képzett oktató
• több, mint 700 bevont gondozási otthon
• Középsúlyos vagy súlyos demens betegeknek ajánlott
• Nappali gondozást végző, vagy bennlakásos otthonokban

Alapozva 

a korább (gyermekkori) 

zenei és táncélményekre

az egyszerű tánc ritmusokra, 

zenei dallamokra

Bővebb információ: 

https://www.annettejohannesen.dk/110-remembrance-dancing.html

https://www.facebook.com/groups/erindringsdans/?fref=ts

https://www.annettejohannesen.dk/110-remembrance-dancing.html
https://www.facebook.com/groups/erindringsdans/?fref=ts


Jelenleg is futó programok
(a teljesség igénye nélkül)
• Demencia Barátok Dániában – több, mint 55 000 tag az országban

• Interaktív kiskönyv a demenciáról – gyerekeknek készült ismeretterjesztő kiadvány

• Demensbarát Sportklubok – instruktorok felkészítésével és demensbarát programok 

kidolgozásával

• Demensbarát Önkormányzati kezdeményezések – Egedal / Faaborg-Midtfyn / Greve 

önkormányzatok gondozásában a demenciával kapcsolatos ismeretek megosztására, érzékenyítésre, 
befogadásra

• Demensbarát Dánia kezdeményezés – 13 Civil szervezet összefogásával  2 országos 

ismeretterjesztő kampány lebonyolítása, mely arra bíztatta az önkormányzatokat, hogy maguk is 
szervezzenek demensbarát rendezvényeket

• D.E.M.E.N.S Program – Aalborg – oktatási anyagok kidolgozása a demenciáról óvodás és 

kisiskolás gyerekeknek

Hasznos link: https://videnscenterfordemens.dk/en/dementia-denmark (dán/angol)

Demensbarát közösségek Dániában

https://videnscenterfordemens.dk/en/dementia-denmark


Támogatott életvitel – Digitális Jóléti Technológiák

Welfaretech - Nemzeti Innovációs Hálózat

• dán nemzeti klaszter és innovációs központ 
• egészségügy, otthoni ápolás és szociális 

szolgáltatások területén
• Tagok: Piaci szereplők, állami szereplők, 

oktatási és kutatási intézmények

Bővebb információ: 
https://en.welfaretech.dk/

Céljai
Az egészségügyi és otthonápolási technológiák fejlesztésére és tesztelésére irányuló 

nemzeti együttműködés erősítése.

A magáncégek, önkormányzatok, kórházak és egyetemek közötti együttműködés ösztönözése 

Dániában.

https://en.welfaretech.dk/


Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolat:

modus@modus.hu

Civil Staféta – 2021. szeptember 14.


