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    Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 
powstało w marcu 2009 roku na terenie 
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w 
Kielcach przy  ul. Jagiellońskiej 76, w którym 
od 2003 roku funkcjonuje wydzielony Oddział 
dla 30 chorych na chorobę Alzheimera. 

    Inicjatorem powstania stowarzyszenia jest 
lek. med. spec. neurolog Elżbieta Jasińska oraz 
mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk. Ponadto 
Stowarzyszenie zrzesza personel pielęgniarski    
i pomocniczo - opiekuńczy  wydzielonego 
Działu    dla chorych mieszkańców na chorobę 
Alzheimera, oraz innych pracowników Domu 
Pomocy Społecznej, rodziny chorych oraz 
sympatyków. 

 



 Podstawa prawna dz. stowarzyszenia to: 

STATUT - KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA 
ALZHEIMEROWSKIEGO 

Rozdział I Postanowienia Ogólne -  

§ 1 

 Stowarzyszenie nosi nazwę „Kieleckie 
Stowarzyszenie Alzheimerowskie” i w 
dalszych postanowieniach statutu zwane dalej 
Stowarzyszeniem; działającym  na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z 
późniejszymi zmianami); ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. – Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie   ( Dz. U. Nr 96, 
poz. 873) oraz na podstawie niniejszego  statutu i  
z tego tytułu posiadającym osobowość prawną. 

 



§ 2 

 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, 
samorządnym zrzeszeniem osób chcących 
działać na rzecz upowszechnienia wiedzy o 
chorobie Alzheimera, walcząc o godność osób 
chorych, a także wspierania osób opiekujących 
się chorymi, organizacji i instytucji 
podejmujących takie działania oraz osób 
dotkniętych chorobą Alzheimera z 
towarzyszącymi często zaburzeniami 
zachowania i zaburzeniami psychicznymi bądź 
innymi otępieniami lub demencją starczą nie 
kwalifikują się do hospitalizacji a wymagają 
całodobowej profesjonalnej opieki medyczno – 
pielęgniarskiej i terapeutyczno – 
rehabilitacyjnej  oraz opiekuńczej. 

   

 



§ 3 

 Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością 
całe terytorium Rzeczypospolitej.  

 Dla właściwego realizowania swoich celów 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność  

 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 4 

 Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom 
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. 
Jagiellońska 76, 25-734 Kielce 

§ 5 

 Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje 
cele, programy działania i struktury 
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne 
dotyczące jego działalności. 

 

 



Celem Stowarzyszenia jest: 

  Niesienie pomocy osobom z chorobą 
Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz 
ich rodzinom i opiekunom w sprawowaniu 
opieki a także zatrudnionemu personelowi 
do sprawowania opieki. 

 Organizowanie różnych form 
instytucjonalnej opieki we wszystkich 
aspektach życia osobom chorym, ich 
rodzinom i opiekunom.  

 Wymiana informacji na temat problemów 
związanych z opieką i sposobów ich 
rozwiązywania. 



Organizowanie spotkań edukacyjno – 
integracyjnych dla opiekunów, rodzin  i 
zatrudnionego personelu. 

Propagowanie poprzez media tematyki związanej 
z socjalnymi i medycznymi problemami 
wynikającymi z choroby Alzheimera. 

 Pomoc medyczna, pielęgniarsko – opiekuńcza, 
socjalna, materialna, prawna, psychologiczna i 
duchowa udzielana osobom z chorobą 
Alzheimera, (którzy cierpiąc znajdują się w jej 
różnych fazach) oraz ich rodzinom i opiekunom – 
będącymi członkami stowarzyszenia, w okresie 
pogarszającego się stanu ich zdrowia, w czasie 
umierania  i okresie żałoby, 

 

 

  

 



 

 Podejmowanie wszelakich inicjatyw 

społecznych i gospodarczych mających na 

celu wszechstronną pomoc osobom 

chorym, ich rodzinom, opiekunom oraz 

personelowi zatrudnionemu do 

sprawowania tej opieki. 

  

 



Opieka nad człowiekiem z chorobą 

Alzheimera to zadanie 
odpowiedzialne i wymagające 
dobrego przygotowania ze strony 
osób pełniących tę funkcję. Praca 
z pacjentem z otępieniem 
alzheimerowskim jest pracą trudną, 
obciążającą psychicznie, 
wymagającą cierpliwości 
i zrozumienia problemów chorego.  

 



Dlatego też powstaje 
zapotrzebowanie na personel 
pielęgniarsko - opiekuńczy wszechstronnie 
wykształcony nie tylko w zakresie 
pielęgnacji i zwalczania dolegliwości 
chorego, ale także w zakresie 
umiejętności kształtowania 
i podtrzymywania właściwych relacji 
z chorym.  

Natomiast rodzina chorego, powinna starać 

się zaakceptować sytuację 

wywołaną przez chorobę Alzheimera 

i starać się zrozumieć przeżycia  

i stan osoby chorej. 

 
 

 



 Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 

od czasu powstania corocznie organizuje we 

wrześniu obchody Światowego dnia 

choroby Alzheimera, które na świecie 

obchodzone są od 1994 roku. 

 I spotkanie w ramach obchodów odbyło się 

w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła 

II w 2009r. 



I Obchody w 2009 roku w DPS 





XI Ogólnopolski Zjazd Organizacji i Stowarzyszeń 

Alzheimerowskich - 24-26. IX. 2010r. 

  Członkowie stowarzyszenia – p. Bator 
Dorota i p. mgr Pająk Mariusz – prezes w 
dniach 24-26 września 2010r. uczestniczyli w 
XI Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji i 
Stowarzyszeń Alzheimerowskich w Ośrodku 
Alzheimerowskim w Ścinawie przy ul. Jana 
Pawła II nr 12 zorganizowanym przez 
Ośrodek Badawczo –Naukowo - 
Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, Samodzielny 
Publiczny  ZOZ w Ścinawie oraz Fundacje 
Alzheimerowską we 
Wrocławiu. http://www.osrodek-
alzheimer.pl/ 
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 Ostatni dzień zjazdu poświęcony był na 
wypracowanie uchwał zjazdowych i po 
formalnym ich opracowaniu w myśl 
Deklaracji 080/2008 Parlamentu 
Europejskiego „Uczynienie choroby 
Alzheimera priorytetem polityki 
zdrowotnej w krajach Unii 
Europejskiej” – postulowaliśmy o pilne 
stworzenie Polskiego Planu 
Alzheimerowskiego i wysłaniu „Go” 
do przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 







V Kampania „Białej Wstążki” - 25 listopada 2010 

 W dniu 25 listopada 2010 roku członkowie 
stowarzyszenia w osobach: p dr Elżbieta Jasińska, 
p. Tadeusz Relidzyński oraz p. mgr Mariusz Pająk 
zostali uhonorowani tytułami „Ambasadora 
Kampanii” i odznaczeni „Białymi Wstążkami”. 
Myślą przewodnią kampanii było hasło: „Nie 
krzywdź, a nie będziesz krzywdzony”. 
Kampanię „Białej Wstążki” organizowana jest co 
roku w Kielcach przez Ośrodek Korekcyjno - 
Edukacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR w 
Kielcach, Urząd Miasta Kielce i Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, nad którą patronat 
honorowy objął p. Wojciech Lubawski Prezydent 
Miasta Kielce oraz Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej.  



II obchody odbyły  
się w Samorządowym 
Przedszkolu  
Na Stoku w 2010r.,  
połączone z 
bezpłatnym  
badaniem pamięci,  
pomiarem RR  
oraz pomiarem 
poziomu glikemii. 
 











 

 III spotkanie w ramach obchodów odbyło 

się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu jako I 

Konferencja Naukowa pt. „Choroba 

Alzheimera – pierwsze objawy. Jak 

rozpoznać i radzić sobie z problemami” 

w 2011 roku 

 



 Możliwość zorganizowania I konferencji 

powstała  dzięki współpracy  

stowarzyszenia i Poradni Zaburzeń Pamięci 

NZOZ Biomed, która dzięki pozyskanym 

środkom finansowym z projektu 

wykonywała  bezpłatne badania 

przesiewowe pamięci w celu wczesnego 

wykrycia choroby Alzheimera w ramach 

dotacji pochodzącej ze środków 

„Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w 2011 r i 2012 r.”  

 





XXI Międzynarodowa Konferencji Alzheimer Europe 

  Prezes stowarzyszenia oraz zaproszeni goście w 
osobach: p. dr Elżbieta Jasińska, p. dr Katarzyna 
Gołuch i p. Marcelina Kupis psycholog w dniach 7-
8.X.2011r uczestniczyli w XXI międzynarodowej 
konferencji Alzheimer Europe pod hasłem „ 
Europejska solidarność bez granic”, odbywającej 
się w Warszawie pod honorowym patronatem 
Parlamentu Europejskiego.  

 W tym tez roku nasze stowarzyszenie przystąpiło 
do Organizacji zrzeszających się w 
Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji 
Alzheimerowskich deklarując gotowość włączenia 
się do budowy Polskiego Planu 
Alzheimerowskiego na wszystkich jego 
etapach. http://www.alzheimer-porozumienie.org/  
 





 

 W czerwcu 2012 roku oprócz 
kontynuowania badań przesiewowych 
stowarzyszenie przeprowadziło  I edycję 
szkolenia dla pracowników Domów 
Pomocy Społecznej, pielęgniarek POZ oraz 
rodzin/opiekunów w  ramach  

   dotacji z Urzędu Miasta Kielce o nazwie:       
„ŻYCIE RAZEM – edukacyjny 
program kompleksowego wsparcia dla 
osób z chorobą Alzheimera” w którym 
uczestniczyło 134 osoby.  

 



 

ŻYCIE RAZEM – edukacyjny program 

kompleksowego wsparcia dla osób z chorobą 

Alzheimera 
 

 

 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków 

Gminy Kielce w 2012 r. 





II Konferencja naukowa pn.  

„Choroba Alzheimera –profilaktyka oraz przebieg 

choroby”  
zorganizowana w ramach częściowego podsumowania przeprowadzonych programów 

zdrowotnych z zakresu ochrony  i promocji zdrowia pod nazwą: „Profilaktyczne Programy 

Zdrowotne  w celu wczesnego rozpoznania demencji i choroby Alzheimera”  

w dn.22.09.2012r na wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu                                                  

Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

„Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w 2012 r.” 







 

 

ŻYCIE RAZEM – edukacyjny program kompleksowego 

wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera – II edycja 
 

 

 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy 

Kielce w 2013 r. 







XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki 

 

 W dniu 23.05.2013roku Kieleckie 

Stowarzyszenie Alzheimerowskie wspólnie z 

Domem Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 

w Kielcach zorganizowało w ramach XI 

Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod 

hasłem "Cierpienie a godność człowieka" 

spotkanie panelowe oraz dyskusję. Pierwsza 

część dotyczyła choroby Alzheimera zaś 

druga część poświęcona była roli hospicjum i 

opieki paliatywnej. 



III Konferencja naukowa  

„Choroba Alzheimera – uczmy się pomagać”  
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach  

21.IX.2013 



UCZESTNICY III Konferencji  





 Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie zaprasza 

wszystkie osoby zainteresowane problematyką            

choroby Alzheimera do utworzonej Grupy Wsparcia, która 

odbywa się w każdy drugi piątek miesiąca                             

o godz. 15.00 w Przychodni RESMEDICA ul. 

Mielczarskiego 105/3-4 w Kielcach. 

 Jednocześnie informujemy o możliwości powstania nowej  

Grupy wsparcia!!!  

  Wszelkie informacje dostępne na naszej nowej 

stronie: 

www.kielcealzheimer.pl  

 

http://www.kielcealzheimer.pl/


 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


