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Innowacyjna i formalna metodologia szkoleniowa 
w ramach sektora Edukacji Dorosłych 

dedykowana edukatorom osób dorosłych, 
pracownikom muzeów i archiwów, osobom  
zajmującym się edukacją dorosłych, a także  
profesjonalistów pracujących w dziedzinie

 kultury i sztuki

www.boxofourmemories.eu

EDUKACJA DOROSŁYCH W ZAKRESIE OPIEKI NAD 
OSOBAMI Z DEMENCJĄ
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OPIEKA NAD 
UTRATĄ PAMIĘCI

Projekt Box of our Memories ma na celu poprawę 
dostępności opartych na wspomnieniach, cyfrowych 
oraz nieformalnych inicjatyw edukacyjnych 
dla seniorów. Założenie to zamierzamy osiągnąć 
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. 

Terapia reminiscencyjna, polega na wykorzystaniu 
historii życia - pisanej, mówionej lub obu - 
w celu poprawy samopoczucia psychicznego, 
zwłaszcza w przypadku osób starszych z demencją. 
Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczność 
niefarmakologicznych interwencji zdrowotnych
w celu złagodzenia stresujących skutków 
demencji, w szczególności pozytywnych bodźców 
wynikających z interakcji z muzyką i cyfryzacją.

Terapia reminiscencyjna jest praktykowana 
w niektórych częściach Europy i stosowana 
w wielu ośrodkach opieki w ramach 
niefarmakologicznych metod leczenia osób 
z zaburzeniami funkcji poznawczych i jest 
uważana za skuteczną.

W ramach projektu konsorcjum proponuje stworzenie 
spersonalizowanego cyfrowego pudełka wspomnień, 
w którym gromadzone będą media i artefakty 
stymulujące osobę z demencją. 

Pudełko pamięci będzie cyfrowym repozytorium 
mediów i artefaktów, z którego będą mogły korzystać 
bezpośrednio osoby cierpiące na demencję, wspierane 
przez członków rodziny i innych opiekunów 
nieformalnych. Będzie to osobiste muzeum treści 
mających na celu stymulację pamięci, poprawę nastroju 
i zmniejszenie pobudzenia. Umożliwi także członkom 
rodziny dowiedzenie się czegoś więcej o ukochanej 
osobie.

Konsorcjum planuje opracowanie następujących 
rezultatów: 

Przewodnik matodologiczny:
zawierający opis dobrych praktyk i strategię wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki nad 
osobami z demencją

Kurs szkoleniowy
Innowacyjny formalny kurs doskonalenia zawodowego 
(CPD) dla edukatorów osób dorosłych

Zestaw narzędzi
Internetowy zestaw narzędzi do nieformalnej 
edukacji osób dorosłych (opiekunów, członków rodzin, 
wolontariuszy)

Aplikacja i platforma
Platforma internetowa i aplikacja mobilna Box of our 
Memories

Analiza statystyczna wykazała znaczną poprawę 
w odniesieniu do pytań przed i po, dotyczących wiedzy 
i umiejętności w zakresie demencji, reminiscencji 
i historii życia, zrozumienia i empatii w stosunku 
do osób z demencją, a także umiejętności w zakresie 
wykorzystywania wspomnień, przedmiotów lub innych 
narzędzi (w tym fotografii) w celu wspierania lub 
angażowania pacjentów, a także uczestniczenia 
i prowadzenia sesji Pudełek Pamięci.sessions.

ODBLOKUJ SWOJE 
WSPOMNIENIA


