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Podporo družinskim 

skrbnikom 
 

Strategije in orodja za 
spodbujanje duševnega in 

čustvenega zdravja 
oskrbovancev 

 
 

 

 



Družinski oskrbovalci imajo osrednjo vlogo pri oskrbi oseb s hudimi duševnimi 
boleznimi. Večina jih živi z boleznijo prizadetega sorodnika 24 ur na dan, vsak 
dan v letu. Raziskave kažejo, da so družinski člani, ki oskrbujejo posameznike s 
kroničnimi ali onesposobljujočimi duševnimi stanji, ogroženi. Čustvene, duševne 
in fizične zdravstvene težave izhajajo iz zapletenih skrbstvenih situacij in 
obremenjenosti skrbi za slabe ali invalidne sorodnike. Zdravstveni napredek, 
krajše bivanje v bolnišnicah in razširitev tehnologije oskrbe na domu nalagajo 
večje odgovornosti za oskrbo družin, ki so dolžne, da prevzamejo večja bremena 
oskrbe v daljšem časovnem obdobju. 
 
Cilji našega projekta so 
omogočiti državljanom, da razvijejo samozavest in kompetentnost pacientov pri 
skrbi za družinske člane z duševnimi boleznimi: Vodnik in paketi z viri bodo 
oskrbovalcu nudili koristne nasvete, orodja in informacije. Njegova dva glavna 
poglavja sta osredotočena na „Skrb za vas“ in „Skrb za posameznika. 
zagotoviti takojšen dostop do teh izdelkov kjer koli ali kadar koli v vseh jezikih 
partnerstva: Izdelki bodo na voljo ne samo kot interaktivne spletne vsebine, 
ampak tudi kot mobilne aplikacije. 
vključiti begunce, prosilce za azil in migrante, ki ne govorijo jezika jezika države 
gostiteljice ali le malo: izdelali bomo prevode nekaterih materialov tudi v 
arabščino in paštun. 
 
Rezultati tega projekta so za 
• odrasli, ki skrbijo za družinskega člana z duševno boleznijo 
• ljudje, ki delajo v zdravstvenih in socialno varstvenih organizacijah, ki lahko 
družinske negovalce obveščajo o obstoju naših smernic in paketov virov ali 
uporabljajo gradivo v svojih dejavnostih obveščanja in svetovanja 
• svetovalci za begunce in migrante, ki lahko gradivo širijo med svojimi 
strankami. 
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ali kontaktirajte 
INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov Velenje 
office@eu-integra.eu 
 
 

Podporo družinskim skrbnikom izvaja osem evropskih združenj, ustanov in 
univerz iz Avstrije, Hrvaške, Cipra, Irske, Italije, Portugalske, Slovaške in 
Slovenije. 
 
V tem sodelovanju bo partnerstvo zagotovilo zanesljive kakovostne informacije, 
podporo in vire za družinske negovalce odraslih s kroničnimi duševnimi 
boleznimi in kognitivnimi stanji, kot so Alzheimerjeva bolezen, možganska kap, 
Parkinsonova bolezen, demenca in druge bolezni, da bi lažje razumeli svoje 
zdravje in diagnosticirane motnje. 
 
INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov Velenje 
E-C-C Združenje za interdisciplinarno izobraževanje in svetovanje (Avstrija) 
CSICY - Center za socialne inovacije (Ciper) 
IPP - Politehniški inštitut v Portu (Portugalska) 
IUL - Italijanska univerzitetna linija (Italija) 
MEDRI - Univerza na Reki, Medicinska fakulteta (Hrvaška) 
NUI - Nacionalna univerza Irske, Galway (Irska) 
KVALIDIRANA Kvalifikacija in izobraževanje (Slovaška) 
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