informazioa

aholkularitza

laguntza

dementzia

prestakuntza

alzheimer

Alzheimer eta beste
dementzia batzuk pairatzen
dituzten Arabako senideen
eta lagunen elkartea
Budapest hiribidea, 29 behea
01003 Vitoria-Gasteiz (ARABA)
www.afaraba.org
contacto@afaraba.org
Tel.: +34 945 246 004

gure

elkartea

Hauxe da ALZHEIMERRA
Dementzia terminoak garun-ehuna kaltetzen duten gaixotasunek sortutako egoera sorta bat
deskribatzen du. Eragiten duen mendekotasunak, zuzenean jasaten duen pertsonari ez ezik,
haren familiari eta zaintzaileei eragiten die.
Alzheimer gaixotasuna dementzia-kausa nagusia da, baina ez bakarra.

Hauxe da AFARABA
AFARABA 1992an sortu zen, gaixotasun horren eraginpean zeuden Arabako familien
bozeramaile bihurtzeko nahiaz. Erakunde sozial pribatua gara, Alzheimerra eta bestelako
dementziak dituzten pertsonen familiez eta lagunez, boluntarioez eta talde tekniko batez
osatua. Bazkideen kuoten, diru-laguntzen eta dohaintzen bidez finantzatzen dugu erakundea.
Gure irudia elefante bat da MEMORIAZ DAKIGULAKO.

Hona hemen gure HELBURUAK
• Familiei informazioa eta prestakuntza ematea Alzheimerrarekin eta bestelako dementziekin
lotutako gaiei buruz.
• Programak, jarduera berriak eta zerbitzuak sustatu eta kudeatzea barne-mailan zein
erakunde-mailan.
• Topaguneak sortzea familietarako, gaixotasunari aurre egiteko estrategiak trukatzeko eta
sentimenduak zein emozioak partekatzeko xedez.
• Erakundeak sentsibilizatzea gehiago inplika daitezen, Arabako zerbitzuak gehiago kontrolatu
ditzaten eta jarraipen handiagoa egin diezaieten.
• Dementzien ezagutza hedatzera ematea gaixotasunaren kontzientziazio eta sentsibilizazio
soziala sustatuz.
• Gaixotasunaren intzidentziari, eboluzioari, etiologiari eta familiei dakarzkien ondorioei
buruzko azterketa soziosanitarioei laguntzea.

Horrela lagundu ahal duzu
Bazkide bihur zaitezke gure egoitzan ordua eskatuz edo borondatezko ekarpenak eginez.
Irabazi asmorik gabeko eta erabilera publikoko erakunde bati, kasu honetan, AFARABAri,
dohaintzak egiteak abantaila fiskalak ekarriko dizkizu.
KUTXABANK: IBAN ES03 2095 3156 1110 9019 7863
LABORAL KUTXA: IBAN ES65 3035 0155 3515 5000 5552

gure

zerbitzuak

Senideentzat eta zaintzaileentzat
ESKU-HARTZE SOZIALEKO ZERBITZUA FAMILIEKIN
Senideei informatzeko, orientatzeko eta aholkuak emateko ikuspegi sozialetik, zaintzak antola
ditzaten behar diren baliabideekin.
ZAINTZAILEENTZAKO PSIKOHEZKUNTZAKO AHOLKULARITZA-ZERBITZUA
Gaixotasunari buruz orientatzeko, hau da, nola eboluzionatzen duen, sintomak errazago nola
kudeatu eta gaixotasunak maila pertsonalean nola eragiten duen irakasteko.
SENIDEEI LAGUNTZEKO TALDEEN PROGRAMA
Laguntza emozionalerako eta oro har laguntzarako topaketak, bai eta esperientziak
partekatzeko ere.
AISIALDIKO JARDUERAK
Errutina hausteko eta jolas-uneak partekatzeko.

Dementzia duten pertsonentzat
ESTIMULAZIO KOGNITIBOKO PROGRAMAK
Dementzia duten pertsonen autonomia sustatzeko eta beren gaixotasunarekin bizitzen
laguntzeko.

GURE ALIATUAK

