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Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 

1. „Wrota Pamięci” - gra planszowa dla osób z 
chorobami otępiennymi i dla ich rodzin 

2. ,‚Szu na Tropie Pamięci” - książeczki dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Marzena Wójcicka i Joanna Szczuka 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne),



Kim jesteśmy?

Grę opracowały osoby zaangażowane  

rodzinnie i /  lub zawodowo w opiekę  

nad osobami z chorobami otępiennymi 

pod nadzorem merytorycznym psychologa 

 



Nasze produkty

WROTA PAMIĘCI 
gra planszowa

SZU NA TROPIE PAMIĘCI 
Seria książeczek dla dzieci



Do kogo adresujemy rozwiązania?

Do osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (otępiennymi) i ich rodzin 

osób z chorobą 
otępienną

osób z chorobą 
Alzheimera

Niektóre choroby  
otępienne: 
• Choroba Alzheimera  

• Otępienie naczyniopochodne 

• Choroba Parkinsona z otępieniem 

• Otępienie czołowo-skroniowe 

• Otępienie z ciałami Levy’ego 
• Choroba Picka 

• Otępienie w chorobie 
Huntingtona

ok. 500 tysięcy ponad 360 
tysięcy



Problemy w rodzinie, w której jest osoba z chorobą 
otępienną

•Problemy w komunikacji 

•Problemy w relacjach 

•Obciążenia opiekuna 

•Brak pomysłów na organizację czasu wolnego chorego



czyli ćwiczenie funkcji poznawczych,  
poprawianie komunikacji i integrowanie rodziny

Rozwiązanie 1:





Poprawa komunikacji z chorym

Przywoływanie wspomnień

Poznanie możliwości poznawczych  
 i deficytów chorego

Stymulowanie funkcji poznawczych

Integracja rodziny

Główne cele:



Testowanie

Seniorzy  
z chorobą 

Alzheimera

Opiekunowie 
zawodowi

Seniorzy  
z otępieniem 
poudarowym

Seniorzy  
z otępieniem 
naczyniowym

Opiekunowie 
rodzinni



Opinie chorych

Uwagi:  

• byliśmy razem,  

• przyjazna atmosfera, miły czas, było przyjemnie, 
  
• musiałem myśleć, wykombinowałem odpowiedzi,  

• ciekawe i fajne pytania, różnorodność zadań,  

• lekka i delikatna, towarzyska,  

• nie było kłótni, była rozmowa

Co o grze myślą osoby testujące?

Opinie opiekunów

Spodobała się 
gra

100%
Przebieg gry 

jasny i 
zrozumiały

100%
Uważa, że gra 

spodobała 
się podopiecznemu

83%
Chcę jeszcze raz 
zagrać w grę z 
podopiecznym

100%

Uwagi:  

• gra rozwija chorego,  

• zmusza mózg do pracy,  

• pozwala ćwiczyć pamięć,  

• pomaga, dostarcza rozrywki,  

• sprawdza pamięć chorego i jego czas reakcji



Wnioski z testowania

Cechy chorego:

Brak wytrwałości

Sztywność, upór

Brak odporności na stres

Brak pogody ducha

Brak motywacji do ćwiczenia pamięci

Zalety korzystania z gry:

Uczynność

Towarzyskość

Wrażliwość na innych

Większa elastyczność w myśleniu

Wzmacnianie cech społecznych

Większa wytrwałość

Poczucie bezpieczeństwa

Pozytywny nastrój

Motywacja do ćwiczenia pamięci



Udostępniamy

Pliki produkcyjne, tj. gotowy materiał  
do uruchomienia produkcji gry.  

W skład gry wchodzą:  
• plansza;  

• 84 karty WROTA PAMIĘCI,  
    w tym 28 kart SŁONECZKO;  
• 14 kart KONICZYNKI,  

• 28 kart do samodzielnego uzupełnienia,  
• kolorowanki,  

• mini poradnik,  
• instrukcja,  
• odpowiedzi,  

• kostka do gry,  
• pionki do gry.



Rozwiązanie 2:

czyli jak rozmawiać z dziećmi  
na temat choroby seniorów



Problem:

Relacje: chorzy, wnuki oraz pozostała część rodziny

Chorych zmienia 
zachowanie w 

obecności dziecka

100%

Uwagi:  
• Docenia obecność wnuka 
• Trochę się ożywia 
• Mobilizuje się 
• Jest radosny

Osób w rodzinie nie ma 
pomysłu jak spędzić 
czas razem z chorym 

67%
Wspólne spędzenie 

czasu nie jest lubiane 
przez wszystkich 
członków rodziny

67%



Skutki problemu

Choroba otępienna w rodzinie…

EMOCJE U DZIECKA 

u Niepewność 
u Niezrozumienie 
u Zazdrość 
u Smutek 
u Bezradność 
u Złość 
u Wstyd 
u Zaciekawienie 
u Rozbawienie

SKUTKI NIEMÓWIENIA DZIECKU 

u Poczucie winy 
u Lęk przed nieznanym 
u Obniżenie zaufania  

     do rodziców 
u Lęk przed utratą miłości  

     ze strony dziadków 
u Szukanie wiedzy poza 

rodzicami…



Jak wygląda rozwiązanie?

Seria 10 książeczek z zadaniami dla dzieci i poradnikami dla rodziców

Udostępniamy pliki produkcyjne, tj. gotowy materiał do uruchomienia druku 10 książeczek. 
W ramach każdej książeczki są zadania dla dzieci i miniporadnik dla rodziców



Główne cele:

u Wsparcie otwartości dzieci na inność 
u Zapoznanie dzieci z emocjami  

     w bezpiecznych warunkach 
u Wsparcie rodziców w wyjaśnianiu 

trudnych zjawisk 
u Podwyższenie dobrego samopoczucia 

chorych 
u Zapobieganie izolacji dzieci od chorych 

dziadków 
u Poprawa relacji w rodzinie



Wnioski z testowania

Jakie cechy w dzieciach wzmacniają książeczki?

Pozytywny nastrój

Aktywność

Zaciekawienie

Ufność

Odprężenie

Cierpliwość

Spokój

W szczególności:



Kto może jeszcze korzystać z naszych obu rozwiązań?

• rodziny 

• przedszkola 

• biblioteki 

• ośrodki pomocowe 

• poradnie terapeutyczne 

• świetlice terapeutyczne 

• gabinety lekarskie 

• osoby zdrowe/z podejrzeniem choroby 
otępiennej



Kontakt do nas

Marzena Wójcicka, wojcickam@gmail.com 

fundacja@wyspypamieci.com.pl 
Tel.: +48 691 75-46-72 

Joanna Szczuka, joanna.szczuka@o2.pl
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH 
JUTRA 

DGA S.A., ul. Towarowa 37 (piętro 3), 
61-896 Poznań  
tel. bezpośredni 505 820 079 
tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01 
e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
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