
Φιλικοί
χώροι
σε άτομα με άνοια



Σπίτι είναι όπου είναι η καρδιά
_Πλίνιος ο Πρεσβύτερος,
ρωμαίος φυσιοδίφης



γίνονται κατανοητά
γίνονται σεβαστά
υποστηρίζονται
έχουν επιλογές και έλεγχο στην καθημερινότητα
έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι μπορούν να
συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή
ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ότι έχουν όλα τα παραπάνω!

Οι φιλικοί χώροι είναι χώροι όπου τα άτομα με άνοια
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, δηλαδή

Ορισμός



Τα θέματα άνοιας αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
Η άνοια αλλάζει τις συνήθειες της οικογένειας του ατόμου με άνοια
Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους θέλουν να ζουν μια κανονική ζωή
Για να αλλάξει η καθημερινότητά τους θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα το περιβάλλον

Γιατί χρειάζεται να
δημιουργηθούν
φιλικοί χώροι σε
άτομα με άνοια;



Διατηρούν τον προσανατολισμό τους και είναι ασφαλή
Έχουν πρόσβαση στις ανέσεις
Διατηρούν τα κοινωνικά δίκτυά τους και συνεχίζουν να νιώθουν ότι ανήκουν σε ομάδες
Έχουν γνώση και πληροφόρηση για τρόπους που μπορούν να υποστηριχθούν

ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Ποιες δυνατότητες
παρέχουν στα
άτομα οι φιλικοί
χώροι;



Λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των ατόμων με άνοια και
των φροντιστών τους.
Προκαλούν το στίγμα και ενημερώνουν.
Οι δραστηριότητές τους είναι συμπεριληπτικές.
Ενδυναμώνουν τα άτομα και αναγνωρίζουν τη θετική
συμβολή τους στην κοινωνία.
Εγγυώνται την έγκαιρη διάγνωση, προσωποποιημένη
και ολιστική φροντίδα.

Εναρμόνιση
κοινοτήτων



Υπάρχουν φιλικά άτομα που υποστηρίζουν την
κοινωνική συμμετοχή ατόμων με άνοια. 
Διατηρούν την ανεξαρτησία των ατόμων με
προσφερόμενες υπηρεσίες.
Προσφέρουν κατάλληλα μέσα μετακίνησης.
Προσφέρουν προσβάσιμα φυσικά περιβάλλοντα.
Προσφέρουν εργασίες και υπηρεσίες που απαντούν
στις ανάγκες ατόμων με άνοια.

Εναρμόνιση
κοινοτήτων (2)



"Τα άτομα που είναι πιθανότερο να βασιστούν σε άλλους για
φροντίδα έχουν δικαιώματα να ζουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και
ανεξαρτησία και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτισμική

ζωή"
 

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, άρθρο 25.



Εναρμόνιση
κοινοτήτων (3)

Δυνατότητες για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
Κέντρα και ανέσεις που διευκολύνουν κοινωνική συμμετοχή
Βιβλιοθήκες που παρέχουν υλικό για την άνοια και υλικό
κατάλληλο για άτομα που ζουν με άνοια
Ευκαιρίες να συνεχιστεί η εκπαίδευση και η μάθηση σε άτομα
τρίτης ηλικίας.



Σπίτι είναι όπου είναι η καρδιά
_Πλίνιος ο Πρεσβύτερος,
ρωμαίος φυσιοδίφης



Χώρος και
συμπεριφορές

Ανάλογα με την ώρα της ημέρας, οι χώροι μπορεί να
χρησιμοποιούνται για φαγητό, τηλεόραση, τσάι κτλ.
Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας, τα άτομα μπορεί να
έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες που
προσφέρουν οι χώροι.



Σεβασμός
Ελευθερία
Αξιοπρέπεια
Ισότητα

Αρχές στις οποίες
βασίζεται η φιλική
οργάνωση του
χώρου



Δημιουργία ενός
φυσικού χώρου
φιλικού προς την
άνοια

Σχεδιασμός ήσυχων χώρων για κάποιον που μπορεί να
αισθάνεται άγχος ή σύγχυση
Συμπεριλάβετε καθίσματα σε μεγάλους χώρους (π.χ. χώρους
αναμονής) για να βοηθήσετε κάποιον να χαλαρώσει
Διασφαλίστε ότι οι χώροι είναι ελεύθεροι από ακαταστασία και
διαρρυθμισμένοι για εύκολη σωματική μετακίνηση

Dementia Friendly America



Τοποθετήστε προσωπικές φωτογραφίες, εικόνες κ.ά..
Τοποθετήστε τις φωτογραφίες έτσι ώστε η βάση της
κορνίζας να βρίσκεται 1,2 m πάνω από το τελικό
επίπεδο του δαπέδου.
Ως οδηγός, τα χρώματα των επιφανειών του δαπέδου,
των τοίχων, των θυρών, των σοβατεπί, των επιστυλίων
και της οροφής θα πρέπει να έχουν διαφορετικά
χρώματα, καθώς αυτό παρέχει καλή οπτική αντίθεση
που βοηθά στην εύρεση του δρόμου. Προσπαθήστε να
αποφύγετε τα χαλιά και τις ταπετσαρίες με μεγάλα
σχέδια.
Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καθρέφτες στο δωμάτιο
μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.
Τοποθετήστε ετικέτες με κείμενο και εικόνες στα
συρτάρια για να βοηθήσετε τον ένοικο να βρίσκει αυτό
που χρειάζεται χωρίς βοήθεια.
Βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες και οι πλάκες διακοπτών
φωτισμού έχουν αντίθεση με το περιβάλλον χρώμα του
τοίχου και βεβαιωθείτε ότι όλες οι πρίζες είναι
τοποθετημένες σε κατάλληλο ύψος για χρήση.



Διευθετήστε θέματα που έχουν να κάνουν με την
ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του
σπιτιού και επανελέγξτε συχνά
Χρησιμοποιήστε αντικείμενα που διευκολύνουν την
ανεξάρτητη κίνηση και τον προσανατολισμό στο σπίτι
Διατηρήστε οικεία ατμόσφαιρα με δραστηριότητες που
διεκολύνουν την έκφραση και αρέσουν στο άτομο
Φροντίστε για τη διατήρηση επισκέψεων συγγενών και
φίλων με τα  οποία συνδέεται το άτομο

Συμβουλές για την
οργάνωση του
σπιτιού







αναφορές
Local government
association, 
 Innovations in
Dementia

Building Dementia Friendly
Communities – a Priority for
Everyone

Alzheimer’s Society

Dementia friendly
communities
Guidance for councils




