
 
 

INDEED 
Informacije, izobraževalne vsebine in 
uporabna orodja na področju demence 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 
vabi zainteresirano strokovno javnost 
na strokovni posvet s predstavitvijo  

evropske platforme INDEED 
 

Ljubljana/Celje, 28.-30.9.2020 
 

Platforma Indeed na enem mestu ponuja informacije za izobraževanje in povezovanje strokovnih in interesnih 
skupin, ki delujejo na področju oskrbe ljudi z demenco, in orodja za razvijanje nujno potrebnih storitev in 
izdelkov na področju diagnosticiranja, zdravljenja ter oskrbe ljudi z demenco in njihovih svojcev. 

 
 

1. del: CAMPUS / CONNECT – znanje in povezovanje na področju demence 

Delavnica je namenjena strokovni javnosti, predvsem strokovnim in organizacijskim vodjem, ki želijo svoje 
zaposlene, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z ljudmi z demenco in/ali njihovimi svojci, opolnomočiti z nujno 
potrebnim znanjem o demenci, njenih razsežnostih in posledicah. Delavnica in platforma pokrivata širok 
spekter vsebin s področja demence, tako z medicinskega, psihološkega kot tudi družbenega vidika, hkrati pa 
ponujata uvid v pomembnost sodelovanja ter povezovanja med strokami. Del vzpodbujanja povezovanja med 
strokovnjaki različnih strok je tudi iskalnik ponudnikov zdravstvenih, socialnih in drugih storitev na področju 
demence v lokalnem okolju. 
 

2. del: COACH – Socialne inovacije na področju demence 

Delavnica je namenjena socialnim podjetnikom, ki se zavedajo, da je demenca tako zdravstveni kot tudi socialni 
izziv, saj se število obolelih z demenco hitro povečuje. Marsikatera država še ni ustrezno pripravljena na soočenje 
z vsemi posledicami, najslabše pa je poskrbljeno za ljudi, ki živijo na podeželju, kjer še toliko bolj primanjkuje 
podpornih terapij in storitev, ki bi olajšale življenje osebam z demenco in/ali njihovim svojcem.   
Na tej praktični delavnici boste lahko v interdisciplinarnem okolju z različnimi strokovnjaki, ki delujejo 
na področju demence, razvijali inovativne ideje za reševanje izzivov tega področja.  
 
Termini in prijava: Delavnice bodo potekale  v Ljubljani in Celju med 9:00 in 16:00 uro. Število udeležencev je 
omejeno. Prijava na delavnice je obvezna, prijavite pa se lahko na en ali oba dela. Ob prijavi je potrebno navesti 
izbrani del in lokacijo delavnic(e). 
 

 
 
 
 

Prijave sprejemamo tukaj. Rok za prijavo je 4.9.2020. Za vprašanja smo vam na voljo na indeed@mf.uni-lj.si. 
 

Delavnica Ljubljana Celje 
CAMPUS/CONNECT        9:00 – 15:00 28.9.2020 29.9.2020 

COACH                        9:00 – 16:00 29.9.2020 30.9.2020 

CAMPUS – najnovejše znanje 
in informacije o demenci 

CONNECT – vloga in 
povezovanje več strok 

COACH – razvijanje 
novih storitev/proizvodov 

https://forms.gle/bQiqtSMQWHFnW4ex8
mailto:indeed@mf.uni-lj.si

