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Въведение 
В обгрижването на хората с 
деменция организирането на 
занимания и активирането е 
важен фактор, който подобрява 
качеството на живот и може да 
повдигне чувството за радост 
от живота на засегнатите лица. 
Човекът с неговите желания и 
потребности стои на първо място и 
затова значението на обгрижването 
на хората с деменция е много 
голямо. Предизвикателствата, 
които поставя всеки нов ден пред 
обгрижващите изискват от тях 
креативност, флексибилност и  
съчувствие, за да се осигури на 
засегнатитие лица оптимално ниво 
на обгрижване. 
Към това се отнася и задачата да се 
запазят и стимулират съхранените 
умения на хората с деменция.

Тази брошура трябва да Ви 
подкрепи в задачата Ви да 
организирате ежедневието на 
Вашите клиенти спрямо техните 
индивидуални особености. Тя 
съдържа идеи и възможности за 
занимания и стимулиране. 
Брошурата Ви предоставя примери, 
които Вие сами можете да 
доразвиете и допълните.
 
Желаем Ви приятно четене и 
успешно реализиране на новите 
занимания заедно с Вашите 
клиенти. 

Използвайте нашата брошура 
като работна тетрадка. Разбира се 
можете да вписвате в нея своите 
бележки, да копирате страници и 
да ги изрязвате, за да ги ползвате 
многократно. 

Желаем Ви да ползвате тази 
брошура с радост и инициатива.  
Ще бъдем доволни да получим  
от Вас обратна информация на 
е-мейл адрес  
office@caritas-rundumbetreut.at

С най-добри пожелания за успех  
в изпълнението на Вашите задачи, 

Irene Pichler

Благодарение на партньорите ни
Каритас 24-часово обгрижване 
вкъщи (Caritas Rundum Zuhause 
betreut) имаме възможност да ви 
представим това издание по
така важната и все по-актуална 
тема за грижата за хората с 
деменция. Това е една от малкото
публикации на български език.
Уверен съм, че с практическите 
насоки и богатите примери от 
ежедневието, както и с помощта
на вашето въображение, ще 
постигнете забележителни 
резултати.

Цветомир Думанов



Съвети за активиране на хора с деменция4

Място за бележки:

1.
Болестта деменция
1.1 Какво означава деменция?
 
Деменция е общо понятие за различни 
болестни състояния, при които настъпва 
загуба на ориентацията, мисленето, 
паметта, речта и способността за 
научаване.  При по-голямата част от 
хората със симптоми на деменция е 
налице такава форма на болестта, 
при която според съвременното ниво 
на медицински знания не може да се 
постигне подобрение или излекуване.

Симптоми и болестни признаци при 
деменцията

• Нарушения на паметта, затруднена 
ориентация, речеви нарушения, 
отсъствие на емоционално 
съпреживяване

• Депресивни прояви, страхови 
състояния, агресия, личностови 
промени 

• Агресивно поведение, гневни 
подмятания, плачливост, социално 
отдръпване, неудържимост 

• Инконтиненция на тозовите 
резервоари, нарушения на съня, 
неутолима жажда или апетит, отслабен 
имунитет, болкови оплаквания 
 
1.2 Протичане на деменцията 
 
Деменцията е прогресиращо 
заболяване. Това означава, че в 
началото нарушенията са слабо 
изразени и стават с напредването 
на болестта все по-тежко изразени.  
Най-често се описват три стадия на 
заболяването, които са описани по-
долу.   
По-точно описание на деменцията ще 
намерите в брошурата  „Обслужване 
на хора с деменция. Информация и 
съвети за ежедневието при 24-часово 
обслужване“
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Място за бележки:

Първоначално е засегната предимно 
краткосрочната памет. Засегнатите 
лица забравят имена, губят нишката на 
разговора, затрудняват се в намирането 
на точната дума, не могат да завършат 
изречение или изказване до края. 
Ориентацията за време и място могат 
да бъдат засегнати. Това води до 
известно ограничение в качеството на 
живот, но засегнатите лица все още 

могат да се справят с ежедневието 
си. Тези лица осъзнават често своето 
„забравяне“. Те са объркани, защото 
околните твърдят нещо, за което 
засегнатите лица не могат да си 
спомнят. Те се опитват да запазят 
репутацията си. При трудни задачи 
те се нуждаят от подкрепа, например 
организиране на домакинството, водене 
на сметки и други.  

1. Стадий (лека деменция) – „Лесно забравяне“
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Все по-голяма трудност представлява 
грижата за хигиената на тялото, 
обличането и храненето и накрая тези 
дейности могат да се изпълняват само 
с чужда помощ. Миналото и настоящето 
се смесват. Хората с деменция ходят 
напред-назад, следват непрекъснато 
обгрижващото ги лице, задават едни и 
същи въпроси или искат непрекъснато 
да излизат навън от жилището. 
Настъпват големи „бели петна“ в 
паметта, понякога и трудности в говора 
и движенията, обръщане на деня на 
нощ и нощта на ден (активни през 
нощта и сънливи през деня). 
Често се наблюдава желание да 
тръгнат на някъде („импулс за бягство“). 
При промени в околната среда 
(напр. смяна на обгрижващото лице, 
преместване на мебели), засегнатите 
лица изпадат в емоционални прояви, 
които могат да достигнат до панически 
кризи.  

Честите промени в настроението 
понякога затрудняват значително 
обгрижването и подхода към 
засегнатите лица. 

Настъпва загуба на осъзнаването 
на собственото състояние и болест. 
Засегнатите лица търсят отдавна 
починалите си родители, искат да 
водят децата си на училище или да 
отиват на работа. Настъпват също така 
състояния на възбуда и агресивност. 
Често се случват припознавания на 
хора („чужди хора живеят при мене“) 
или на предмети, прекомерни опасения 
и тревожност или убеденост за 
настъпване на лоши събития (кражба, 
измама, изоставяне от близките). 

2. Стадий (средностепенна деменция) – „Обърканост“

Място за бележки:



Съвети за активиране на хора с деменция 7

Място за бележки:

В този стадий засегнатите от деменция 
лица са зависими от чужда помощ 
във всеки аспект от ежедневието. 
Влизането в контакт е много трудно. 
Все пак болните реагират позитивно на 
гласове, сензорни стимули и докосване. 
Болният загубва уменията си за 
ползване на предмети от ежедневието 
(например прибори за хранене). 
Чести са сензорните халюцинации 
и налудните идеи.   Физическите и 
телесни нарушения стават все по-
изразени (например способността за 
ходене). 

 Появяват се гълтателни нарушения и 
временни нарушения на съзнанието.  
Болните вече не могат да познават 
лицата дори на най-близките си 
роднини.  По правило болните губят 
контрол на тазовите резервоари, най-
често настъпва уринна инконтиненция. 
Накрая заболяването може да доведе 
до трайно залежаване в леглото. 
Трябва да се подчертае, че 
протичането на деменцията е различно 
при отделните индивиди и не може да 
бъде точно прогнозирано. 

3. Стадий (тежкостепенна деменция) – „Безпомощност“
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2.1 Какво означава занимание и 
какви резултати се очакват?

Главният акцент на заниманието е 
в действието, в правенето на нещо. 
Засегнатото лице получава задачата 
да извърши някаква дейност. Той иска 
да даде своя принос в това и да бъде 
оценен и приет като член на общността. 
При заниманието се избягва скуката и 
се постига равновесие. Предложеното 
занимание трябва да бъде смислено 
и съответстващо на възрастта. 
Чрез изживяното чувство за успех и 
справяне се подкрепя самочувствието и 
самооценката на засегнатото лице.

2.2 Какво означава активиране и 
какви са неговите цели? 
 
Определение: активирането означава, 

• Насочване на вниманието към 
съществуващите, но вероятно 
занемарени способности, 

• да се работи с тях или 

• да се ползват самостоятелно. 

При активирането се стимулират 
и подкрепят отделните сетива и 
умения на болните от деменция 

лица посредством материали от 
ежедневието или от природата.  
 
Цел на активирането е да се запазят 
и развият съществуващите умения 
на пациента. Това се реализира на 
душевно и на телесно ниво. 
Чрез сетивните възприятия се 
предизвикват различни спомени, 
които често се свързват с предишни 
ситуации. Ето защо е необходимо да 
се познава житейската история на 
пациента, специално предпочитанията 
му за аромати, цветове, музика и 
тактилни усещания. 
 
Активирането трябва винаги да 
предизвиква възникването на едно 
позитивно изживяване у човека. 
Това може да се постигне чрез добро 
познаване на неговия живот.

Директните контакти с пациента, които 
възникват при съвместните смислени 
занимания и при целенасоченото 
активиране, съобразени с 
индивидуалната му житейска история, 
могат да Ви помогнат да откриете 
уменията на пациента. 

По този начин болният от деменция 
човек може да бъде подкрепен и да се 
запази достойнството му именно чрез 

2.
Значението на заниманията и 
активирането 

Място за бележки:
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такава смислена дейност. Човекът 
отново възприема себе си като ценен 
член на общността и личните му 
потребности биват удовлетворени. 

Ако пациента не бива активиран, у 
него възниква скука, която води до 
отдръпването му и до засилване на 
поведенческите отклонения, които ни 
поставят пред нови трудности и задачи 
в обгрижването му.

2.3 Предимства на заниманията 
и активирането:

Активирането ... 

• … предпазва от самота 
• … подкрепя познати умения (напр. 

готвене или пеене) 
• … тренира все още запазените 

умения 
• … структурира ежедневието 

(ритуализиране) 
• подобрява настроението, води до 

разнообразие и радост от живота 
• … подсилва самоувереността, 

пациентът има чувството, че все още 
умее нещо стойностно (самооценка) 

• … стимулира сетивните и телесни 
възприятия (мирис, вкус, зрение, слух, 
допир) 

• … подкрепя ориентацията за време и 
място

Ако при болните от деменция 
не се провежда активиране или 
мобилизиране, това води до 
следните негативни последици: 

При предварителна подготовка 
и с напътствие отвън болните от 
деменция могат да извършват все още 
самостоятелно много от дейностите 
от ежедневието.  Ако вместо това 
обгрижващите лица поемат тези 
дейности вместо болния, той бързо 
ще загуби тези свои умения и ще се 
затвори в себе си. Това ще доведе 
до негативни последици и в други 
аспекти на ежедневието. Паметовите 
нарушения бързо ще напреднат, 
общата и фина моторика ще се влошат 
и подвижността на пациента все повече 
ще се ограничи, той ще отвикне да 
се храни и да поддържа хигиената си 
самостоятелно. Поради загубата на 
подвижност (мобилност) ще намалеят 
социалните контакти на пациента, 
околната му среда ще се смали до 
неговото жилище, стая и накрая до 
леглото му.  Без целево активиране 
могат да зачестят и поведенческите 
проблеми като неспокойствие, 
лабилно настроение и налудни идеи. 
Тези промени с времено могат да 
прерастнат в поведенчески нарушения 
като депресия или агресивност, т.к. 
болните все повече зависят от чужда 
помощ.  

Място за бележки:
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2.4 Структура на ежедневието 
и активиране – една важна 
взаимовръзка

Социалната среда на пациента трябва 
винаги да се взема под внимание 
и да се включи в структурата на 
ежедневието му. Ежедневието се 
структурира индивидуално, като в 
него трябва да намерят място отделни 
часове за занимания и активиране или 
отделни дейности за активиране могат 
да бъдат вплетени целенасочено в 
плана за обгрижване, като например 
подготовка на храната, личен тоалет, 
разходки, лека гимнастика или игра 
с топка. Така се избягва представата 
за активирането като „учебен час“, а 
заниманията за активиране се вплитат 
в ежедневното обгрижване. По този 
начин се избягва претоварването със 
занимания. 

Място за бележки:
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Място за бележки:

2.5 Принципи на заниманията при хората с деменция

1. Съблюдавайте стадия на болестта: 
До каква степен е напреднала 
деменцията? Какво все още може 
и какво вече не може да извършва 
засегнатото от болестта лице? 

2. Съблюдавайте индивидуалните 
предпочитания и антипатии,  
т.к. заниманието трябва да носи 
удоволствие на засегнатото от болестта 
лице. Не всеки мъж обича ръчната 
работа и не всяка жена желае да 
участва в домакинството. 

3. Съблюдавайте решението на 
засегнатото от деменция лице.    
Позволете на засегнатото от деменция 
лице, ако то не желае да да участва 
в заниманието, просто да наблюдава 
това, което Вие правите или просто му 
почетете на глас.  

4. Приемете отказа на лицето, да 
извърши определено действие от 
заниманието,  
което то в други случаи прави с 
удоволствие.  Това може би показва, че 
е време за нещо ново.  

5. Приемайте „грешките“ 
Не критикувайте и не укорявайте 
болния ако той не се справи в случаи, 
при които е имал успех. Бъдете гъвкави 
ако при съвместни игри лицето прилага 
„нови“ правила или при всеки ход то 
променя правилата. Не настоявайте 
за повторение на ходовете, пазване 
на правилата или постигане на 
общоприетите цели на играта.  

6. Съблюдавайте моментното 
индивидуално състояние или 
настроение: 
Продължете заниманието докато това 
е възможно! Преустановете или се 
признайте за победен/а!  Трябва да има 
радост, а не принудителна победа!

7. Опитайте нещо ново:
Опитвайте дали не е настъпил 
правилния момент за нещо съвсем 
ново. Дори действия и занимания, 
които лицето никога не е извършвало, 
могат понякога да предоставят радост и 
развлечение. 



Съвети за активиране на хора с деменция12

Място за бележки:

2.6 Житейска история (биография) 

Защо това е важно и какви 
предимства получавате Вие от 
това?  
Биографията на всяко обгрижвано 
от Вас лице е ценна основа за 
адаптиране на заниманията и 
активирането към индивидуалните 
му особености. Предишни 
професионални и хоби занятия и 
предпочитания може би не могат вече 
да се изпълняват от лицето засегнато 
от деменция, но те предоставят 
възможност в ежедневието да бъдат 
включени елементи от тях в една 
опростена, игрова форма, за да 
станат изпълними от лицето. 
Вплитането на биографични 
елементи в ежедневния режим, 
в ритуалите на обгрижването и 
в заниманията за активиране е 
от огромно значение за хората с 
деменция. 
 
По този начин обгрижваните от Вас 
лица ще се почувстват оценени. 

Освен това, голям интерес могат 
да предизвикат у Вас разказите 
на обгрижваното от Вас лице 
за миналото. Кой от нас е имал 
възможността да чуе от първо 
лице истории и преживявания от 
миналото? 

Споделянето на спомени от 
житейската история е позволено само 
със съгласието на обгрижваното лице 
и на неговия законен представител. 
Преразказването на биографията не 
трябва да протича като отговори по 
стандартен въпросник. Събирането 
на биогрофични данни трябва да 
става спонтанно и непринудено в 
различни ситуации на ежедневието. 
Важи и правилото разказа да 
не се оценява и осъжда. Освен 
това, трябва да бъде осигурена и 
поверителността за чутото от Вас. 
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Примери за встъпване в разговор: 

Тук ще намерите различни въпроси, 
които можете да включите в един 
разговор или по време на една 
разходка, за да се запознаете с 
течение на времето с житейската 
история на обгрижваното от Вас лице.  
Подберете онези въпроси, които 
лично на Вас изглеждат най-важни. 
Естествено, можете да формулирате 
и свои въпроси. 

 Трябва, обаче, да сте внимателни 
при задаване на въпроси, които 
могат да предизвикат тъга и скръб, 
като например въпроси за война, 
недоимък и страдания. Тук трябва 
да проявявате съпричастност и 
да водите разговора с умение и 
чувствителност.

Можете да изрежете тези въпроси като отделни картички.

Имахте ли като дете 
любима кукла или мече? 

Помните ли имената 
им? 

Кога се почувствахте за 
първи път наистина като 

възрастен човек? 

Кои хора бяха особено 
добри към Вас в детството 

и младостта Ви? 

Какъв човек беше баща / 
майка Ви? 

Какви типични негови / 
нейни черти притежавате 

Вие? 

Какво обичахте да си 
похапвате като дете и 

в младостта? 
Разказваха ли Ви приказки 

и истории в детството?  

Какво Ви беше забранено 
да правите в детството и 

в младостта Ви?

Кои са любимите Ви 
игри от детството?  
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Място за бележки:
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Кои поговорки не 
приемате и не 

харесвате? 

Имали ли сте случай в 
последните години, при 
който да откриете нови 
страни в характера си? 

Кои, например?  

Спомняте ли си за 
някой специален за Вас 

подарък, получен на 
рожден ден? 

Кой предмет в училище 
Ви беше най-интересен? 

Какви бяха сватбени 
ритуали по Ваше време?  

Какви таланти сте разкрили 
в живота си? 

Имали ли сте някога 
несполуки в живота 
си? Искате ли да ми 

разкажете? 

Какво означава вярата 
за Вас?  

Ако можете да 
посъветвате младите 

хора днес, какво бихте 
им казали? 

Кой от рождените 
Ви дни беше за Вас 

най-забележителен и 
запомнящ се?  

Знаете ли кой е 
избрал името Ви при 
раждането и защо?

Напоследък за какво 
сте се шегували и 

смяли?  

Имате ли желание 
да бъдат изнесени 
някои предмети от 

жилището Ви?  

В детството Ви 
как празнувахте 
рождените дни?  

Можете ли да си 
спомните за някои 

от партньорите Ви в 
танците?  

Има ли в живота Ви 
ситуация, която днес 
бихте решили по друг 

начин?   
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Място за бележки:
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Място за бележки:

Създаване на възможности за „Спомени“ „Фотоколажи“

Картина, оформена от стари 
фотоси на роднини, от екскурзии и 
отпуски, съобразена с житейската 
история и според потребностите и 
преживяванията на пациента ... 
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2.7 Примери за активиране от практиката

Следващите примери разказват 
истории на клиенти, при които 
са намерени правилните методи 
за активиране и по този начин 
не само системно е тренирана и 
подобрена паметта, но преди всичко 
е постигнато подобрение в радостта 
от живота. Примерите онагледяват 
важността на индивидуализираната 
грижа от страна на обгрижващите. 
Индивидуализирането се създава чрез 
съвместно търсене на подходящите 
дейности – от страна на обгрижващите 
заедно със засегнатия от деменция 
човек. 

Място за бележки:
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Клиентката г-жа С. е била винаги 
една много отговорна личност. Като 
счетоводител-икономист тя е свикнала 
да работи структурирано и предимно 
с компютър. Поради напредващата 
деменция тя не е можела вече да 
се справя със служебните си и 
домашни задачи, което е довело до 
значително снижаване на настроението 
и самочувствието. В продължение 
на около една година, въпреки 
индивидуалното обгрижване, е било 
невъзможно тя да бъде изведена от 
нейната безинициативност и нежелание 
за каквато и да е дейност. Един ден, 
обаче, тя проявила интерес към 

компютърни игри. 
 
Обгрижващото лице дала на г-жа С. 
таблет с подходящи игри за активиране 
на паметта, които включвали 
упражнения за възприемане, откриване 
на думи и други обекти, логика и 
концентрация.  Чрез това занимание 
– последством един технически уред 
– състоянието на клиентката г-жа С. 
се подобрило значително. Тя показала 
радост при работата с таблета, нейното 
самочувствие се повишило. Така г-жа 
С. не само тренирала паметта си, но и 
получила радост и удовлетворение от 
това занимание. 

Място за бележки:

Пример 1 – Пред интереса към техниката възрастта не е пречка
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Пример 2 – Преоткриване на талантите от младостта

Клиентът г-н С. до заболяването си е 
бил много активен човек и е живеел за 
професията си като лекар. 
Обгрижващият го екип много трудно 
откривал подходящи за него занимания 
и методи за активация, които биха били 
приятни и интересни. Той мечтаел да 
следва отново някаква  академична 
специалност или да продължи да 
работи като лекар. Тъй като тези мечти 
вече били неизпълними, обгрижващите 
трябвало да открият нещо, което да 
привлече многостранните му интереси 
и творческия му дух. След известно 
време г-н С. сам предложил да рисува.

 Той си спомнил, че в младостта си 
обичал рисуването. От тогава той 
не можел да се занимава по време 
на професионалната си кариера с 
рисуване. Сега дошло времето старият 
му талант да бъде преоткрит. От тази 
идея се развила голямата му страст 
към рисуването, която му носела 
успокоение и радост, но преди всичко 
– отново смисъл в ежедневието. Чрез 
позитивната обратна връзка от средата 
се повишило самочувствието и живота 
му отново придобил смисъл. 

Място за бележки:



Съвети за активиране на хора с деменция 21

Пример 3 – Намиране на спокойствие и баланс в ежедневието

Г-жа К. е клиентка с напреднал 
стадий на болестта. За обгрижващото 
лице тя представлявала голямо 
предизвикателство. Г-жа К. 
притежавала огромна енергия и 
проявявала голямо неспокойствие: 
непрекъснато почиствала и 
пренареждала дома си. Опитите да 
бъде мотивирана за други занимания 
били напразни. По някакви причини 
именно дейностите по подреждане, 
сортиране, прибиране и изваждане 
били най-успокояващи за г-жа К.  
Обгрижващата видяла, че именно
 

това е начинът да се снижи нивото на 
неспокойствие при г-жа К. и трябва 
целенасочено да се търси някакво 
решение. Екипът решил, че кухнята 
е пространството, в което г-жа К. 
може свободно да действа. Така 
проблемите за реда в останалата 
част на дома били премахнати. Нещо 
повече, чрез подходящи предложения 
дейността на г-жа К. била дори в 
подкрепа на обгрижващия екип. Така 
клиентката била спокойна, активирана 
и инициативна чрез своите занимания в 
ежедневието. 

Място за бележки:
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Примерите, които следват са включени 
в различни теми и според тежестта 
на заболяването са представени в 
различни цветове. 

Тези теми могат лесно да бъдат 
вплетени в ежедневието, да се 
променят и доразвиват. 

В тази брошура деменцията е 
подразделена в три стадия: 

1. Лека деменция
2. Средно-тежка деменция
3. Тежка деменция

По този начин Вие с един поглед 
ще можете да разберете кои са 
подходящите занимания за активиране 
на Вашия клиент. Тези примери служат 
само като предложения. Важното е да 
се провокира интерес и развлечение, 
които да имат положителен ефект 
върху радостта от живота. 

При някои лица, засегнати от 
деменция стадия на заболяването 
не може да бъде точно определен. В 
тези случаи можете да предложите 
по-елементарни или по-сложни 
упражнения. 

Работа със всички сетива: така 
наречената „работа със сетивата“ 
позволява на засегнатите от болестта 
лица да изживеят активирането по-
интензивно и това допринася за 
постигане на по-добри резултати. 
Прилагането на „работа със сетивата“ е 
подходящо и възможно за всеки стадий 
на болестта. Въвеждайте осъзнато 
само приятни сетивни стимули!  

Внимание:  ако при обгрижваното 
лице има някакъв сетивен дефицит, 
прилагайте стимули само за добре 
функциониращите сетива. Така 
ще избегнете раздразнение или 
фрустрация у клиента! По време 
на занятието винаги насърчавайте 
обгрижваното лице с похвала. 

3.1 Указания за правилно прилагане на примерните дейности

Място за бележки:

3.
Предложения за 
занимания в ежедневието
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• Редовно провеждане на съвместна лека работа в градината 
• Припомняне и обменяне на знания по градинарство и цветарство
• Засаждане на цветя и подправки
• Премахване на плевелите 
• Поливане на цветя
• Миришене и погалване на цветовете и листата
• Събиране на плодове и зеленчуци от градината 
• „Плод или зеленчук?“ – сортиране на карти-картини и паметова игра със 

затворени карти
• Сушене на подправки
• Варене на компот (белене и нарязване на плодовете) 

Лека деменция

Средно-тежка деменция
• Миришене и погалване на растенията, опитване на подправките – познаване и 

назоваване 
• Познаване и назоваване на градинските инструменти
• Опипване на почвата и пълнене с почва на саксии и сандъчета
• Съвместно засаждане на цветя и подправки и редовна грижа за тях 
• Разговори за градината – каква е била преди, какви растения е имало ...
• „Плод или зеленчук?“ – сортиране на карти-картини и паметова игра за 

намиране на двете отворени карти
• Съвместни разходки в градината, наблюдение и обсъждане 

Тежка деменция
• „Работа със сетивата“ в градината: гледане, мирисане, погалване, опитване
• Четене или разказване на истории за градината и растенията
• Пребиваване в градината и описване на видяното
• Представяне на карти-картини и описване на показаното

3.2 Tеми и примери за кратки дейности

Pастения и градини

Място за бележки:
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Лека деменция
• Какви дрехи се носят в отделните сезони? 
• Обичаи и празници в отделните сезони (разговор) 
• Какво са правили хората в отделните сезони преди? 
• Съвместни дейности в и извън дома, които са типични за съответния сезон 

(боси през лятото, плетене през зимата, садене на цветя през пролетта, 
събиране на орехи и други ядки през есента ... )

• Опипване, миришене, разглеждане, опитване на материали от природата 
(сняг, лед, цветя, ядки, зърна жито и царевица, кестени, листа, плодове ...) 

• Съвместно пеене на песни, характерни за съответния сезон
• Подреждане на картинен материал към съответния сезон
• Изработване на декорации за стаята или прозорците 

Средно-тежка деменция
• Разговор за сезона – какво е било преди?
• Съвместно пеене на песни, характерни за съответния сезон
• Съвместни дейности в и извън дома, които са типични за съответния 

сезон (боси през лятото, плетене през зимата, садене на цветя през 
пролетта, събиране на орехи и други ядки през есента ... )

• Опипване, миришене, разглеждане, опитване на материали от природата 
• Четене на походящи за сезона истории

Тежка деменция
• Съвместно пеене на песни, характерни за съответния сезон 
• Опипване, миришене, разглеждане, опитване на материали от 

природата 
• Четене на походящи за сезона истории
• Изработване на декорации за стаята или прозорците 

Годишни времена

Място за бележки:
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Храни и напитки 

• Разговори за предпочитани ястия и напитки 
• Съвместно приготвяне на храната – готвене и печене
• Предоставяне на възможност за самостоятелно приготвяне на кафето
• Постилане на масата с покривка
• Предоставяне на възможност за произнасяне на молитвата преди 

хранене 
• „Работа със сетивата“ под формата на мирисане и опитване на храни
• Сортиране на карти-картини и паметова игра за храни (закрити карти)
• Правилно съхраняване на храните – в хладилника или в шкафа за 

храни? 
• Съвместно контролиране съдържанието на хладилника 
• Изпразване и почистване на хладилника
• Контролиране сроковете на годност на наличните храни
• Правилно подреждане на хладилника
• Съставяне на списък за покупки 

Лека деменция

• Разговори за предпочитани ястия и напитки 
• Съвместно приготвяне на храна – печене на сладки, проготвяне на кафе 
• „Работа със сетивата“ под формата на мирисане и опитване на храни 
• Съвместно поставяне на надписи върху кутиите за продукти 
• Съвместно контролиране съдържанието на хладилника 
• Съвместно изпразване и почистване на хладилника
• Съвместно постилане на масата с покривка, полиране на приборите за 

хранене 
• Сортиране на карти-картини и паметова игра за храни (открити карти) 

Средно-тежка деменция

• Разговор за храни и продукти 
• Разговор за предпочитани храни, с какво са се хранили хората преди ... 
• Мирисане и опитване на подправки и билки, на зърна от кафе ... 
• Показване на карти-картини на тема храни и напитки и разказване по тях 

Тежка деменция 

Място за бележки:
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Грижа за личната хигиена

• Избор на дрехи преди миене и къпане или на подходящо  
облекло за сезона или за определен случай 

• Правилна употреба на тоалетни и козметични продукти, на парфюми и на 
декоративна козметика 

• Разговори за предпочитанията за тоалетни и козметични продукти 
• Предоставяне възможност за самостоятелен тоалет и приемане на 

неправилно изпълнение (например бръснене и пр.) 
• Масаж с гъба за миене и намазване с крем за релаксиране 
• Карти-картини на тема баня, познаване и назоваване на предметите, 

подреждане на съответно действие към тях

Лека деменция

• Подкрепа при избора на дрехи (например предлагане на няколко 
възможности) 

• Предоставяне на помощ при отделни дейности за грижа за тялото, които да 
способстват „самостоятелното“ извършване 

• Разговори за предпочитанията при грижата за тялото, съобразени с 
житейската история 

• Възможности за релаксация чрез масаж, втриване на кремове и ароматични 
вещества 

• Карти-картини на тема баня, познаване и назоваване на предметите, 
подреждане на съответно действие към тях 

Средно-тежка деменция

• Прилагане на аромати
• Здравословен масаж и втриване на кремове – стимулиране на телесните 

възприятия 
• Прилагане на успокояваща музика по врема на масажа 
• Обясняване кои точно части на тялото се масажират и намазват, 

предоставяне на възможност за възприемане 
• Подходящ избор на дрехи, съобразен с житейската история на обгрижвания 

Тежка деменция 

Място за бележки:
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Движение 

• Активиране чрез движение с музика („покажи крака ...“) 
• Игра с топка в седнало положение или с малка топка на масата 
• Разходки и трениране употребата на помощните средства за придвижване 
• Елементарни гимнастически упражнения в стоеж или седеж (изпъване, 

свиване на ръцете и краката) с прилагането на материали от ежедневието 
(шал, кълбо вълна, палка за мухи ... 

• Упражнения с кърпи и съпровождаща музика 
• Работа по сортиране на дребни предмети за упражняване захвата на 

пръстите (винтчета по големина, копчета по големина и цвят)  
• Лека работа за фината моторика на ръцете (сгъване на кърпи и салфетки, 

полиране на прибори за хранене, белене и рязане на плод или зеленчук, 
плетене ... ) 

Лека деменция

• Двигателни упражнения с подкрепа и като партньори, упражнения за ходене 
• Игра на топка в седеж
• Кратки разходки (спазване на паузи за почивка и внимание за спъване!) 
• Движения с музика в седеж, включване на гимнастически елементи 
• Прилагане на материали от ежедневието като шал, кълбо прежда, палка за 

мухи ... 
• Работа по сортиране на дребни предмети за упражняване захвата на 

пръстите (винтчета по големина, копчета по големина и цвят) 
• Лека работа за фината моторика на ръцете (сгъване на кърпи и салфетки, 

полиране на прибори за хранене, белене и рязане на плод или зеленчук, 
рисуване, оцветяване ...)

Средно-тежка деменция

• Двигателни упражнения с помощ, пасивни движения 
• Развижване на пръстите чрез месене на тесто или пластелин, разбъркване ... 
• Игра с надуваема топка или балони
• Навиване прежда на кълбо 

Тежка деменция 

Място за бележки:
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Почивка

• Разговори за възможностите за почивка и годишен  
отпуск преди 

• Предпочитания за кратък отдих – любима музика, разходка в парка, почивка 
в градината, четене, рисуване, пиене на кафе ...

• Четене на истории за релаксация, успокояващи пътувания на въображението 
и фантазията 

• Масажи и намазване с крем 
• Релаксираща вана на цялото тяло или на краката, прилагане на ароматни 

въщества 
• Внимание за подходяща светлина и дразнещи фактори!

Лека деменция

• Предоставяне на стимули, които способстват успокояването  
• Любима музика, съзерцаване на природата, пиене на кафе, любима храна 
• Масажи и намазване с крем, успокояваща вана с приятни ароматни вещества 
• Грижа за подходяща приятна среда в дома, избор на предпочитано място в 

стаята  

Средно-тежка деменция

• Четене на приятни истории
• Слушане на любима музика, спазване на подходяща сила на звука! 
• Масажи, намазване с предпочитани кремове 
• Прилагане на любими ароматни вещества 
• Създаване на приятна атмосфера със светлина и звук 

Тежка деменция

Място за бележки:
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Празници и обичаи 

Рождени дни 

• Как са били празнувани рождените дни преди: как са се отправяли поканите, 
къде са празнувани и какво е било специално и приятно на празника? 

• Кои рождени дни си спомня обгрижваното лице с удоволствие заради някоя 
специална изненада?

• Съвместно разглеждане на поздравителни картички с пожелания, снимки и 
покани за преминали рождени дни и други празници

• Подкрепа и помощ в приготовленията за един празник: изработване 
на покани, съставяне на лист за покупки, съвместно организиране на 
пазаруването, приготвяне на сладкиши, празнично подреждане на масата, 
декорации със салфетки ... 

• Частично или цялостно подпомагане провеждането на празника в дома или 
навън, с роднини и приятели. 

Лека деменция

• Разговори за предишни празнувания на рождени дни: кой е присъствал, 
къде са били празненствата, какво е било особено хубаво, какви сладкиши и 
подаръци е имало? 

• Как желае да протече един рожден ден и кои близкии приятели би желал/а да 
покани? 

• Съвместно съставяне на списъка за покупки и при възможност съвместно 
пазаруване 

• Използване на съхранените възможности и съвместна подготовка на 
рождения ден (празнично подреждане на масата, декориране със салфетки, 
полиране на приборите за хранене ...) 

• Прочитане на рецепти за сладкиши и избор на желан сладкиш 
• Отправяне на покани към роднини и приятели и съвместно празнуване 

Средно-тежка деменция

• Съвместно разглеждане на снимки от предишни рождени дни 
• Празнично подреждане на масата със празнични съдове и пробори, красиви 

салфетки
• Поставяне свещи на тортата и нарязване на сладкиша или тортата
• Рецитиране на стих или благопожелания за рождения ден 

Тежка деменция

Място за бележки:
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Рождество (Коледа) 

• Разговори за Рождество и предколедните празници:  
какви са били обичаите преди? 

• Какви сладкиши са били приготвяни преди и какви вкусове са били 
предпочитани? 

• Какви коледни подаръци са били приготвяни и подарявани преди? Какви 
ястия са били приготвяни за Коледа в миналото? 

• Кога и как е украсявана коледната елха и какви украшения е имало? 
• Съвместен преглед на запазените коледни украшения 
• Съвместен преглед и избор на рецепти за сладкиши в периода преди 

Коледа. Съвместно приготвяне на сладкишите. 
• Често включване на коледна музика и съвместно пеене на коледни песни 
• Четене на истории, стихове и приказки за празниците преди Коледа и за 

Рождество 
• Съвместно отбелязване на празниците преди Коледа (четирите недели 

преди Коледа)
• Съвместно украсяване на коледната елха, внимание с коледните светлини 

и свещи! 
• Съвместно приготвяне на вечерята на Бъдни вечер и на коледния обяд

Лека деменция

• Разговори за Рождество и предколедните празници: какви са били обичаите 
преди, какви приятни спомени имате от тогава? 

• Приготвяна ли е в дома коледна елха и как е била украсявана? 
• Какви подаръци са подарявани преди и как е протичал празника? 
• Използване на съхранените възможности и умения: разглеждане и четене на 

рецепти за сладкиши и ястия, пускане на коледна музика и пеене на коледни 
песни ... 

• Разглеждане и обясняване на картички и картини, представящи 
предколедните празници и Коледа 

• Съвместно приготвяне на сладкиши 
• Четене на истории и стихове за Рождество 

Средно-тежка деменция

• Съвместно разглеждане на картички и картини, представящи Коледа 
• Съвместно похапване на коледни сладкиши 
• Слушане на коледна музика, пеене на песни
• Предоставяне за мирисане на специфични коледни аромати – карамфил, 

ванилия, канела, портокал 
• Четене на истории и стихове за Рождество
• Украсяване пред обгрижваното лице на коледна елха или елхова клонка 

Тежка деменция
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Великден (Възкресение)

• Разговори за Великден и Възкресение: как се е отбелязвал  
празника преди, какъв е бил празничният обяд? 

• Какви са обичаите в седмиците преди Великден и с кои празници са 
свързани (пост, пролетно почистване и пр.)?

• Разглеждане и обясняване на картички и картини на тема Великден 
• Съвместно изработване и изпращане на великденски картички 
• От какво се прави венеца на Цветница и Великден? 
• Съвместни приготовления (боядисване на яйца, изготвяне на 

декорации, венци от цветя и клонки) и посещения на събития (панаир, 
великденски изложби) ...

• Съвместно приготвяне на великденското агнешко печено
• Четене на великденски истории и стихове 
• Паметова игра със затворени карти на тема великденски яйца 

Лека деменция

• Разговори за Великден: какъв е бил празника преди? 
• Какви обичаи е имало? 
• Паметова игра с отворени карти на тема великденски яйца 
• Съвместно изплитане на великденски венец 
• Съвместно приготвяне на великденското агнешко печено 
• Четене на великденски истории и стихове 
• Съвместна направа на букет от пролетни цветя

Средно-тежка деменция

• Съвместно разглеждане на великденски картички, картини и декорации 
• Съвместно изплитане и поставяне на великденския венец 
• Четене на великденски истории и стихове 
• Угощение с великденско агнешко печено

Тежка деменция

Място за бележки:
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Интереси и хоби 

• Разговори за хобита в миналото: какво е обичал/а да  
прави с удоволствие преди? 

• Използване на запазените възможности (работилница, книги за готвене, 
музикални инструменти, материали за ръкоделие, туристически 
карти, фотоалбуми, материали за рисуване и оцветяване, пъзели, 
кръстословици, настолни игри ...) 

• Подкрепа при изпълнение на хобито в по-лека и опростена форма 
• Съпровождане при посещение на концерти, спортни срещи, излети в 

природата 
• Сортиране на карти-картини на тема „Работилница“ (пирони, чук, клещи 

и пр. ...)
• Четене на кулинарни рецепти и съвместно приготвяне на несложни 

ястия

Лека деменция

• Разговори за хобита в миналото: какво е обичал/а да прави с 
удоволствие преди?

• Използване на запазените възможности (работилница, книги за готвене, 
музикални инструменти, материали за ръкоделие, туристически 
карти, фотоалбуми, материали за рисуване и оцветяване, пъзели, 
кръстословици, настолни игри ...)

• Приложение на карти-картини, съответстващи на предишно хоби
• Сортиране на карти-картини на тема „Работилница“ (пирони, чук, клещи и 

пр. ...)
• Четене на кулинарни рецепти и съвместно приготвяне на несложни ястия 
• Решаване на елементарни ребуси, работа с пъзел с малко елементи

Средно-тежка деменция

• Съвместно разглеждане на снимки от пътувания, албуми за градини 
и други ... 

• Слушане на предпочитана музика 
• Поднасяне на аромати от подправки, борова смола, сено ...

Тежка деменция

Място за бележки:
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Kухнята

• Разговори за всички кухненски прибори и принадлежности
• Свързване на предмета с кухненската дейност
• Двигателни упражнения с кухненски кърпи 
• Съвместни дейности в кухнята (миене и подсушаване на съдове и други ...)
• Приготвяне на продуктите за готвене (миене, белене, рязане ...) 
• Печене на сладки и кекс
• Обсъждане на проведените дейности, изказване на похвала и благодарност

Лека деменция

• Разговори за кухнята в миналото 
• Назоваване и сортиране на карти-картини с кухненски прибори и 

принадлежности 
• „Музициране“ с кухненски принадлежности
• Елементарни дейности като полиране и сортиране на приборите за хранене, 

разбъркване на тесто и други
• Четене на кулинарни рецепти, разговори за това какви ястия са приготвяни 

преди 

Средно-тежка деменция

• Разказване за обекти, изобразени на картите-картини на тема „Кухня“ 
• Оглеждане и опипване на реални кухненски прибори и принадлежности 
• Съвместни танцови упражнения с кухненски кърпи 
• Четене на истории на тема „Кухня и готвене“
• Съвместно пеене на песни на тема „Кухня и готвене“

Тежка деменция

Място за бележки:



Съвети за активиране на хора с деменция34

Сезони / годишни времена

Пролет

• Разговори за пролетта: какво започва да цъфти и да се разлиства, какви 
празници има през пролетта? 

• Какви работи трябва да се извършат в градината през пролетта? 
• Сортиране на карти-картини според сезона
• Дрехите през пролетта: какво обличаме през пролетта? 
• Какви цветя има в пролетния букет? Сортиране на карти-картини
• Съвместно засаждане на цветя в саксии и сандъчета или лехи
• Разходка със събиране на цветя, познаване и назоваване на цветята
• Събиране на диви цветя, хербаризиране 
• Паметова игра със закрити карти на тема „Пролет“ 
• Пеене на пролетни песни
• Обсъждане на проведените дейности, изказване на похвала и 

благодарност 

Лека деменция

• Използване на съхранените възможности: съвместно засаждане на цветя
• Разговори за пролетта: какво е правил/а през пролетта? 
• Разходки в градината
• Събиране на цветя, познаване и назоваване, мирисане и погалване
• Сортиране на карти-картини на тема „Пролет“
• Пеене на пролетни песни, четене на подходящи текстове
• Сортиране на пролетните дрехи: какво обличаме през пролетта?
• Решаване на лесни ребуси, паметова игра за цветя с отркрити карти 

Средно-тежка деменция

• Описване на картите-картини на тема „Пролет“ 
• Пеене на пролетни песни, четене на подходящи текстове
• Показване на живи пролетни цветя, мирисане и пагалване
• Прилагане на пролетни аромати (ароматни масла и сапуни) 

Тежка деменция

Място за бележки:
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Лято

• Разговори за лятото: как е прекарвал/а в миналото  
лятната отпуска? 

• Какви работи са се извършвали навън през лятото? Какви дрехи се обличат 
през лятото? 

• Сортиране на карти-картини според сезона
• Изброяване на видовете сладолед, съвместно похапване на следолед
• Разглеждане на картички и на фотоси от отпуски, предложение да разкаже 
• При горещини – предлагане на студена баня на краката 
• Игра на топка – на масата или в седеж
• Разходка или излет на зеленина, летен пикник 
• Обсъждане на проведените съвместни дейности, изказване на похвала и 

благодарност 
• Паметова игра със закрити карти-картини на тема „Лято“ 
• Пеене на туристически песни, слушане на морски и летни шлагери 

Лека деменция 

• Разговори за лятото: какво се прави през този сезон? 
• Разходка в градината, почивка на шезлонг, ядене на сладолед 
• Поднасяне на летни аромати: сено, лимон, летни цветя (мирисане и 

погалване)
• Разглеждане на карти-картини на тема „Лято“
• Пеене на туристически песни, слушане на лятни шлагери 
• Сортиране на лятните дрехи: какви дрехи обличаме през лятото? 
• Сортиране на карти-картини според сезона 
• Решаване на лесни ребуси, паметова игра на тема „Лято“ с отворени карти  

Средно-тежка деменция

• Описване на картите-картини на тема „Лято“
• Пеене на туристически песни, четене на подходящи текстове 
• Прилагане на лятни аромати (сено, прясна трева, лимон, лятни 

цветя) 
• Ядене на сладолед 

Тежка деменция

Място за бележки:
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Есен

• Разговори за есента: какво е правил/а в миналото  
през есента?

• Каква работа навън се извършва през есента? Какви реколти събираме? 
• Сортиране на карти-картини според сезона 
• Какви празници има през есента? 
• Сортиране на есенните дрехи в гардероба, съвместен избор на 

подходящите дрехи, обяснения на избора
• Ръчна работа с природни материали (кестени, листа, дървесна кора, 

шишарки ... )
• Разходка или излет на открито, в парка 
• Съвместно провеждане на лека градинска работа (събиране на паднали 

листа, складиране на плодове ...) 
• Съвместно преработване на ябълки (сладкиш, мус, компот) 
• Съвместно изготвяне на мармалад, компот ... 
• Обсъждане на проведените съвместни дейности, изказване на похвала и 

благодарност
• Паметова игра със закрити карти на тема „Есен“ 
• Пеене на туристически песни, разглеждане на туристически карти 

Лека деменция

• Разговори за есента: какво е правил/а в миналото през есента?
• Разходки в градината или парка
• Поднасяне на есенни аромати (листа, кестени, шишарки, ябълка, 

царевица, сено) – мирисане и докосване 
• Сортиране на карти-картини на тема „Есен“ 
• Пеене на туристически песни, разглеждане на туристически карти 
• Сортиране на есенните дрехи, назоваване, подреждане 
• Решаване на лесни ребуси, паметова игра с открити карти на тема „Есен“ 

Средно-тежка деменция

• Обясняване и разказване по картите-картини на тема „Есен“
• Пеене на туристически песни, четене на текстове за есента 
• Поднасяне на есенни аромати – мирисане и докосване на природните 

материали
• Похапване на ябълков мус и сезонни плодове 

Тежка деменция

Място за бележки:
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Зима

• Разговори за зимата: какво е правил/а през зимата в миналото?
• Кои са зимните спортове? 
• Сортиране на карти-картини спорез сезона 
• Кои са зимните празници? 
• Сортиране на зимните дрехи, съвместен избор, обяснение на направения 

избор
• Ръчна работа с природни материали, типични за сезона (сухи клони, кестени, 

дървесна кора, шишарки, елхови клонки) 
• Изработване на коледен венец, подготовка на коледни подаръци, приготвяне 

на коледни сладкиши 
• Посещение на коледен базар
• Обсъждане на проведените съвместни дейности, изказване на похвала и 

признание 
• Паметова игра със закрити карти на тема „Зима“ 
• Пеене на коледни песни 

Лека деменция

• Разговори за зимата: какво е правил/а през зимата в миналото?
• Посещение на коледен базар 
• Поднасяне на коледни и зимни аромати (коледен сладкиш, канела, пунш, 

ядки, портакал) – мирисане, докосване и опитване 
• Сортиране на карти-картини на тема „Зима“ 
• Пеене или слушане на зимни и коледни песни 
• Сортиране на зимните дрехи, подреждане, назоваване 
• Решаване на леки ребуси, паматова игра с открити карти на тема „Зима“ 

Средно-тежка деменция

• Обясняване и разказване по картите-картини на тема „Зима“ 
• Пеене и слушане на коледни песни 
• Четене на текстове, подходящи за зимата
• Поднасяне на зимни и коледни аромати (коледни сладки, канела, 

пунш, ядки, портокали, карамфил, сняг ...) – мирисане, докосване, 
опитване

Тежка деменция 

Място за бележки:
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3.3 Как може да се изгради 
програма за активиране в дома 

Важното е заниманията за активиране 
да се включват плавно в ежедневието 
при съблюдаване както на дневния 
режим, така и на житейската история 
на обгрижваното лице. Насочете 
вниманието си към регулярното 
повторение на заниманията, например 
ежедневната лека гимнастика и 
разходка, съвместните дейности при 
определени домакински дейности като 
миене на съдовете след закуска. 

Подготовка на околната среда 
Създайте сигурна и предвидима среда 
в дома и около него. Отстранете всички 
възможни фактори, които пречат на 
заниманията за активиране: изключете 
телевизора и радиото, настанете 
удобно обгрижваното лице – седящо 
или лежащо. Адаптирайте светлината 
в помещението за една приятна 
атмосфера. 
Щателно подгответе необходимите за 
всяко занимание материали. 

Maтериалите
Най-подходящи са онези материали, 
които са познати на обгрижваното лице, 
например предмети от ежедневието и 
материали от природата от различно 
естество. Във всеки случай, при всяко 
занимание  

 за активиране трябва да се провежда 
тренинг за ориентация във времето, 
например календар, часовник или 
карти с дати. Трябва да се подготви 
подходяща за темата и житейската 
история на лицето музика (CD-плейър). 
При кулинарни занимания съставните 
продукти трябва да са предварително 
подготвени. 

Ритуалът 
За ясно посочване началото на всяко 
занимание можете да въведете някакъв 
индивидуален ритуал. Например: 
поговорка на деня, поздравителна 
песничка, звън по медна купа или стих. 

Прилагане на напомнящи 
въпроси преди активирането

• На какво Ви напомня този материал 
(предмет, песен...)? 

• Как работихте преди с това? 
• Какво произвеждахте преди от това? 
• На какво Ви напомня този мирис 

(вкус, цвят, материал)? 

Целта е да се активира паметта още 
преди началото на заниманието за 
активиране. Тренира се дългосрочната 
памет, намирането на думи, а 
засегнатото от болестта лице предава 
така своите знания и умения. 

Място за бележки:
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Действието 
В центъра на активирането е 
извършването на определено действие. 
Във всяко занимание се включват 
поредици от действия с различни 
предмети и материали. Опитайте се 
да прилагате познатите предмети и 
материали и по необичаен начин – така 
възникват ситуации, които съдържат 
радост и креативност. 

Например: „тенис“ с балони и 
палки за мухи, гимнастика с кълбо 
прежда (хващане, балансиране), 
двигателни упражнения с дървена 
лъжица, кухненска кърпа и др., 
хвърляне и броене на кестени в 
кош, упражнения за сортиране 
и пр. Така се тренира общата и 
фината моторика, креативността, 
координацията очи-ръце, общата 
подвижност, аритметичните умения. 
Чрез поредиците преживявания на 
малки успехи в играта Вие повишавате 
радостта от живота на обгрижваното 
лице. 

Прилагане след активирането на 
въпроси за спомняне 

• За какво Ви напомни това 
упражниние?  

• Какво чувство изпитахте в този 
момент?  (Обсъждайте само онези 
моменти, в които обгрижваното лице 
е изпитало радост и удоволствие.)  

• С кои хора сте имали такива приятни 
преживявания? 

Чрез въпросите след активирането 
Вие тренирате краткосрочната 
памет на Вашия клиент. Запомнете 
информацията, която получавате ако 
лицето разкаже за ритуали, традиции 
и обичаи в миналото. Ако разказаното 
е било приятно за лицето, Вие можете 
да приложите тази информация 
целенасочено в ежедневието. 

Спокойно приключване на 
активирането
Спокойното приключване е важна фаза 
в основния процес на активиране. За 
това има няколко възможности:

• Съвместно похапване на 
приготвените ястия или пиене на 
кафе 

• Релаксиращ масаж с материали 
(масажна топка, кестени и др.) 

• Въображаемо пътуване 
• Бавен танц в седеж с приятна за 

лицето музика 
• Четене на подходящ текст

Заедно преразказвайте какво 
последователно сте правили във 
фазата на активиране и какво най-
много се е харесало на обгрижваното 
лице. Завършете процеса 
(заниманието) отново с някакъв 
индивидуален ритуал. 

Място за бележки:
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Място за бележки:
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В интеренет ще намерите различни 
листовки за тренинг на паметта.

Място за бележки:

Колекция от  
практически примери
Примери: тренинг на паметта 

4.
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Пример: Коя дума е излишна в поредицата от 3 думи водоравно?

Място за бележки:

шницел 

червен 

кресло

нож

салам

лампа

портокал

София

дъжд

яке

супник

ябълка

маса

роза

радио

свещ

ябълка

Варна

салата 

панталон

кекс

зелен

обувки 

вилица

телевизор

портокал

чук

Черно море  

супа

салфетки 
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АПЕТИТЪТ ИДВА (с яденето) 

КОЙТО НЕ РАБОТИ (не трябва да яде)

 АКО Е ГАРГА (рошава да е) 

БЕЛИ ПАРИ (за черни дни)

СТАРА ЛЮБОВ (ръжда не хваща)

ПРИЯТЕЛ В НУЖДА (се познава)

 ВСЯКО ЧУДО (за три дни) 

ГЛАС НАРОДЕН - (глас Божи)

ЯБЪЛКАТА НЕ ПАДА (по-далеч от дървото)

КОЙТО КОПАЕ ГРОБ ДРУГИМУ (сам пада в него)

ДАВАТ ЛИ ТИ – ВЗЕМАЙ, (гонят ли те - бягай)

Пример: Довърши пословицата

Вие казвате първите думи, а обгрижваното лице трябва 
да довърши фразата. Можете да приготвите много 
примери на картончета. 

Място за бележки:
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Място за бележки:

Пример: Числови редици

Лицата, които обичат числата или са работили с числа, бързо 
ще намерят решение как да продължат редицата от числа.  

Решения: 
а) +10, б) +2, в) +3, г) +4, д) +5, после -2 посменно, е) -3

a) 10, 20, 30, .................................................................................a) 10, 20, 30, .................................................................................
a) 10, 20, 30, .................................................................................
б) 2, 4, 6, 8, ...................................................................................
в) 1, 4, 7, 10, .................................................................................
г) 5, 9, 13, 17, ...............................................................................
д) 2, 7, 5, 10, 8, .............................................................................
е) 56, 53, 50, 47, ............................................................................

б) 2, 4, 6, 8, ...................................................................................

в) 1, 4, 7, 10, .................................................................................

г) 5, 9, 13, 17, ...............................................................................

д) 2, 7, 5, 10, 8, .............................................................................

е) 56, 53, 50, 47, ............................................................................



Mодел за оцветяване: Maндала

В интернет или в книжарницата ще намерите модели за 
оцветяване. Съществуват различни степени на сложност на 
тези модели. 

Designed by visnezh / Freepik
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Място за бележки:
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Примери: Комплекти за настолни игри

• Паметова игра 
• Не се сърди човече 
• Игри със зарчета 
• Дървен конструктор 
• Домино с точки 
• Домино с различни картинни теми 
• Игри на карти  
• Пъзел  
• Онлайн игри 

Място за бележки:
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Място за бележки:

Примери: Рамки за допир и с копчета, връзки и катарами

Можете да изготвите рамки с различни материали, 
съобразени с индивидуалните особености на 
обгрижваното лице. Те са предназначени за стимулиране 
на тактилния усет – усета при докосване и опипване 
(познаване и назоваване на различни материали) и на 
фината моторика (закопчаване и откопчаване). 
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Място за бележки:

Вие можете да направите индивидуални комплекти за 
активиране, които са предназначени за стимулиране 
на сетивните възприятия и на дългосрочната памет. 
Прилагането на познати предмети от ежедневието 
предизвиква появата на спомени. Предпочитанията 
на обгрижваното лице определят какъв комплект да 
предложите. Подготвените предварително различни 
комплекти (според различни теми) могат да отговорят на 
моментното желание на лицето. Разнообразието е много 
полезно!

Комплект за подправки Комплект за цветята и градината

Примери: “Комплекти за активиране”
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Място за бележки:

Комплект Домашен майстор

Комплект пране и почистване 
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Място за бележки:

Комплект Сладкарство

Комплект Готвене
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Примери: Подложки за хранене ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ 

Предложения за подложки за хранене. Такива подложки 
ориентират обгрижваното лице за времето от денонощието. 
Използвайте дадените примери като ги отпечатате в подходящата 
големина. За по-дълга употреба можете да фолирате фотосите. 
Можете да оставите или да премахнете думите „закуска, обяд, 
вечеря“ в зависимост от индивидуалните потребности на лицето.

Място за бележки:



Designed by Freepik
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Място за бележки:



Designed by Freepik
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Място за бележки:



Designed by Freepik
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Място за бележки:



Designed by Freepik
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Място за бележки:
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Избрани примери от подходящата литература: 
Общо по темата „Деменция“

Мостовете към света на Деменцията. автор Петра Ферхер Гунвор 
Сремек. издателстви Кибеи, 2019г

Краят на Алцхаймер. автор д-р Дейл Бредесен. Издателство 
“Изток-Запад”, 2018г

Как да се отнасяме към хората с деменция автор Вики де Клерк-Рубан 
Издателство WINI1837 2012г.

Обслужване на хора с деменция. Информация и съвети за
ежедневието при 24-часово обслужване. Caritas Wien, 2019
Предлага се на български, немски, словашки, унгарски, румънски и 
хърватски на: office@caritas-rundumbetreut.at

 

Място за бележки:

ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ
Информация и съвети за ежедневието 
при 24-часово обслужване

 

Rundum Zuhause betreut

caritas-rundumbetreut.at BG



Съвети за активиране на хора с деменция62

Място за бележки:
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Място за бележки:
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Място за бележки:
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Място за бележки:
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Място за бележки:
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Място за бележки:



www.caritas-rundumbetreut.at www.caritas-sofia.org


