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Terapia reminiscencyjna, polega na 
wykorzystaniu historii życia - pisanej, 
mówionej lub obu - w celu poprawy sa-
mopoczucia psychicznego, zwłaszcza 
w przypadku osób starszych z demen-
cją. Istnieje coraz więcej dowodów na 
skuteczność niefarmakologicznych in-
terwencji zdrowotnych w celu złagod-
zenia stresujących skutków demencji, 
w szczególności pozytywnych bodźców 
wynikających z interakcji z muzyką  
i cyfryzacją.

Poprzez realizację projektu opieku-
nowie nieformalni:
• Zwiększą wiedzę i umiejętności w obs-
zarze terapii wspomnieniami; 
• Zrozumieją potrzeby osób starszych 
cierpiących na demencję 
•Zwiększą kompetencje w zakresie 
wykorzystywania przedmiotów lub in-
nych narzędzi (w tym fotografii, filmów 
i obrazów 3D) do wspierania osób star-
szych i niepełnosprawnych oraz an-
gażowania ich w działania (m.in w fazie 
pilotażowej projektu Box of our memo-
ries) 

PROJEKT BOX OF OUR MEMORIES
Pudełko naszych wspomnień - Edukacja dorosłych 
w zakresie opieki nad osobami z demencją
Projekt Box of our Memories dofinansowany ze środków programu Erasmus+ 
ma na celu poprawę dostępności opartych na wspomnieniach, cyfrowych 
oraz nieformalnych inicjatyw edukacyjnych dla seniorów. Międzynarodowe 
konsorcjum zamierza osiągnąć to założenie poprzez poszerzenie niezbędnej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji edukatorów osób dorosłych począwszy od 
nieformalnych opiekunów i członków rodzin, skończywszy na wolontariuszach i 
pracownikach edukacyjnch muzeów i archiwów.
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MEMORIES

NASTĘPNE DZIAŁANIA

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

#boxofourmemories
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Publikacja ta została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności 
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i obserwować nasze przyszłe działania, prosimy odwiedzić stronę internetową 
www.boxofourmemories.eu/  lub śledzić nas na najpopularniejszych portalach społecznościowych pod 
hasztagiem #boxofourmemories.

Pudełka wspomnień są często wykorzy-
stywane w terapii wspomnieniami. Pu-
dełko wspomnień to zbiór istotnych dla 
pacjenta (w tym przypadku osoby starszej 
z demencją) przedmiotów, utworów lub 
obrazów/zdjęć, które przywołują miłe i 
dobre wspomnienia z ważnych momentów 
w życiu danej osoby. Zawartość pudełka 
wspomnień może być wykorzystana do 
rozpoczęcia rozmowy oraz wspiera pro-
ces leczenia osoby dotkniętej demencją. 
W projekcie Box of our memories partnerzy 
zamierzają wykorzystać cyfrowe media, a 
także  zbiory z archiwów i muzeów, czyniąc 
je łatwo dostępnymi.

Jednym z głownych założeń projektu jest 
poszerzenie wiedzy, umiejętności i kom-
petencji edukatorów osób dorosłych oraz  
pracowniów muzeów, archiwów i innych 
ośrodków kultury w zakresie pracy z oso-
bami z demencją. Wierzymy, że realizacja 

projektu przyczyni się do wypełnienia 
braków w formalnym procesie szkolenia 
opiekunów osób starszych, jak również 
zaoferuje narzędzia do nieformalnego ich 
wykorzystania przez opiekunów, wolonta-
riuszy i członków rodzin.

Warto zaznaczyć, że “pudełko wspom-
nień”, które zamierzamy stworzyć w 
projekcie BOOM będzie dostępne w for-
mie cyfrowej. W tym zakresie partnerzy 
projektu rozpoczęli współpracę z lokal-
nymi insytucjami, które pomogą  i wesprą 
proces opracowywania wiarygodnego i do-
stosowanego do potrzeb pakietu edukacyj-
nego dedykowanego osobom dotkniętym 
demencją. Tylko w ten sposób konsorcjum 
jest w stanie stymulować odpowiednie, 
osobiste wspomnienia i osiągnąć pożąda-
ne efekty.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu 
odbyło się online, 7 grudnia 2020 roku. 
Spotkanie dało partnerom możliwość 
poznania się oraz zaprezentowania  swoi-
ch instytucji. Konsorcjum zaplanowało 
działania do zrealizowania w projekcie 
BOOM. Uczestnicy spotkania skupili się na 
omówieniu pierwszego rezultatu projektu 
tj. Podręcznika Metodologicznego projektu 
BOOM. Finalnie będzie to e-book zawie-
rający informacje na temat terapii wspom-
nieniami, metodologię stosowaną i wypra-
cowaną w projekcie BOOM, a także zbiór 
dobrych praktyk z Europy i świata w obs-
zarze terapii reminesencyjnej. W zamyśle 
konsorcjum, podręcznik będzię przewo-
dnikiem, z którego będą mogli korzystać 
opiekunowie nieformalni, edukatorzy osób 
dorosłych, pracownicy muzeów i archiwów 
w swojej codziennej  pracy z osobami z de-
mencją. 

Następne działania:
W nadchodzących miesięcach konsorcjum będzie pracowało nad stworzeniem aplikacji mobilnej oraz treścią programu szkoleniowego. 
Aplikacja będzie spersonalizowaną cyfrową skrzynką pamięci zawierającą media i artefakty dostarczone przez archiwa i muzea, jak 
również członków rodziny, mającą na celu stymulowanie pamięci: aplikacja będzie gotowa do bezpośredniego użycia przez osoby z de-
mencją (wspierane przez członków rodziny i opiekunów). Platforma otwartych zasobów edukacyjnych (OER) będzie wspierać aplikację 
BOOM za pomocą nieskomplikowanych materiałów instruktażowych dotyczących każdej funkcji aplikacji oraz panelu odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania. Aplikacja mobilna zostanie opracowana w formacie umożliwiającym korzystanie z niej na komputerach 
stacjonarnych/laptopach i tabletach. 


