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Meghívó 

 

A Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok Tanszéke, a Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézmény, Mosonmagyaróvár és a Gondoskodás Alapítvány előadást és workshopot 

szervez a demenciával élő emberek és idős emberek életminőségének javítása témában, melyre 

szeretettel várjuk az egyetem munkatársait, oktatóit és hallgatóit, az önkormányzati -, civil- és 

egyházi szféra döntés-előkészítőit és döntéshozóit, az egészségügyi és szociális 

ellátórendszerben dolgozó munkatársakat, minden kedves érdeklődőt. 

Időpont: 2016. szeptember 2., előadás: 9.00-10.00 óra, workshop: 11.00-13.00 óra 

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Új Tudástér, 114. terem – 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Előadók:  

Dr Maggie Haertsch (PhD), Chief Executive Officer, Arts Health Institute, Australia 

Jean Paul Bell, Creative Director, Arts Health Institute, Australia  

Az előadás és a workshop nyelve is angol, tolmácsolás biztosított. 

Az előadáson résztvevők létszáma lehet korlátlan, a workshopon azonban maximum 35 fő, 

ezért oda regisztráció szükséges e-mailben vagy telefonon történő bejelentkezéssel 2016. 

augusztus 29-ig: Dr. Puli Edit PhD, 30/229-7211, pedit@sze.hu  

Az előadás címe és tartalma:  

„Creative engagement: An essential ingredient for improving quality of life for the aged” 

 Discuss the use of arts-based interventions that have extraordinary impact opening up 

new ways of communicating and self-expression for people living with dementia.  

 Describe international trends in dementia care and way of improving quality of life for 

older people and people living with dementia with specific Australian examples. 

 

„Kreatív elköteleződés, az időskori életminőség javításának nélkülözhetetlen eleme” 

 Művészetalapú beavatkozások, a kommunikáció és önkifejezés ereje a demenciával élő 

emberek életminőségében 

 Nemzetközi trendek a demenciával élő emberek és idős emberek szolgáltatásaiban, 

konkrét ausztrál példával 
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A workshop címe és tartalma: 

„Bringing playfulness into care. Simple strategies that make transform how we work and 

improve care” 

 Learn the basis of humour and how it is used for people with dementia based on the 

SMILE Study randomised trial. 

 Explore their own humour and how this can be activated at work and with older people. 

 Learn about the effects of humour on team-building and transforming work cultures 

particularly in aged care homes. 

„Játékosság a szolgáltatásokban – egyszerű stratégiák az idősellátás javításában” 

 A humor alapjainak elsajátítása, használata a SMILE tanulmány alapján 

 A saját humor felfedezése és aktivizálása az idős emberekkel végzett munkában 

 A humor csapatépítő és munkakultúra átalakító hatásainak megélése, különösen az idős 

otthonokban 

 

Mind az előadáson, mind a workshopon való részvétel ingyenes. 

 

Várjuk a találkozást! 

 

 

 

 


