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„Dopóki nie znajdziemy lekarstwa, jest opieka”
                                                        

  Teepa Snow      



  Poradnik został przygotowany z myślą o opiekunach
osób zależnych w szczególności osób chorujących na
różne formy demencji. W pierwszym rozdziale znajdą
Państwo najbardziej aktualne informacje na temat
chorób otępiennych, oraz planowania opieki domowej
lub instytucjonalnej.
  
  Druga cześć poradnika zawiera informację na temat
świadczeń, ulg i zasiłków dostępnych dla osób
niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnością i ich
opiekunów. W przystępny sposób wyjaśniono procedury
ubiegania się dostępne formy wsparcia. 
  
  Trzecia część to propozycje ćwiczeń usprawniających
procesy poznawcze. Wykonywanie takich ćwiczeń
zmniejsza ryzyko występowania chorób otępiennych. 
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 Część I

  1. Demencja i jej najczęstsze formy.

Demencja (otępienie) to zaburzenia funkcjonowania
mogące wystąpić w zakresie różnych funkcji korowych
takich jak: orientacja, myślenie, rozumienie, pamięć,
funkcje językowe oraz zdolności uczenia się. Zaburzenia
te spowodowane są uszkodzeniami w mózgu w
przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Są to
uszkodzenia fizyczne – stopniowe zmniejszanie się
tkanki mózgowej, oraz chemiczne – zaburzenia w
zakresie neuroprzekaźników.  Do najczęściej
występujących należą:

Choroba Alzheimera – choroba przez pierwszych 10-
20 lat rozwija się bezobjawowo, lub objawy są na tyle
dyskretne, że łatwo je przeoczyć. Z upływem lat chory
ma coraz większe trudności z zakodowaniem nowych
informacji. Dlatego bywa zagubiony w nowych
nieznanych miejscach, w nowych sytuacjach, często
powtarza to samo pytanie, może zaniedbywać swoje
obowiązki, unikać spotkań choć wcześniej był osobą
towarzyską. Deficyty mogą występować w wielu
obszarach funkcjonowania poznawczego, co prowadzi
do stopniowej utraty samodzielności i coraz większego
zaangażowania osób trzecich.



Demencja naczyniowa (otępienie naczyniowe) - 
 najczęściej jest wynikiem przebytego udaru, lub kilku
niezauważalnych mikroudarów. Może też być
konsekwencją nadciśnienia, cukrzycy, chorób układu
krążenia szczególnie jeśli były niewłaściwie leczone lub
zaniedbane. Pacjent z demencją naczyniową może
przez kilka dni funkcjonować lepiej, następnie przez
kilka gorzej, aby potem znów funkcjonować lepiej.
Czasem coś potrafi, a innym razem nie. Przez co często
przez bliskich są postrzegani jako osoby, które
manipulują. Charakterystyczne w demencji naczyniowej
są szybkie zmiany nastroju. Bardzo często ta forma
demencji towarzyszy innym schorzeniom
zwyrodnieniowym mózgu wtedy możemy usłyszeć o
demencji mieszanej. 

Demencja z ciałami Lewy’ego – podobne objawy jak
w chorobie Alzheimera, dodatkowo pojawiają się liczne
upadki, drżenia rąk, zaburzenia chodu. Często pojawiają
się omamy wzrokowe, chorzy mogą widzieć dzieci lub
zwierzęta. Zmienność nastroju i poziomu
funkcjonowania może występować z minuty na minutę
lub godziny na godzinę. 



Demencja czołowo-skroniowa – najczęściej
występuję u osób w wieku (40-60). Uszkodzenia mózgu
w pierwszej kolejności pojawiają się w płacie czołowym i
skroniowym. Symptomami są zmiany w zachowaniu
oraz osobowości chorego, trudności w kontrolowaniu
emocji, oceną sytuacji, trudności w mówieniu, używanie
nieadekwatnych słów. Pojawiają się „nowe” zachowania,
które wcześniej nie były charakterystyczne dla tej osoby. 
Istnieje ponad 100 rodzajów chorób występujących w
przebiegu z demencją.

Demencja = otępienie – w Polsce oba te słowa
funkcjonują zamiennie i oznaczają to samo. Z praktyki
wynika, że w świecie medycznym częściej mówimy
otępienie, a pedagodzy i opiekunowie częściej używają
słowa demencja.



Demencja (otępienie) nie jest naturalnym procesem
starzenia się, jest to proces patologiczny i zawsze
wymaga konsultacji lekarskiej. 
Z wiekiem nasz mózg zaczyna działać wolniej, jednak nie
tracimy samodzielności, nasze funkcjonowanie jest
wolniejsze, ale prawidłowe. W przypadku demencji nasz
mózg z powodu procesu neurodegeneracyjnego działa
nieprawidłowo, co skutkuje stopniową utratę
samodzielności w codziennym funkcjonowaniu w
szczególności w zakresie kognitywnym czyli, myślenia,
oceniania sytuacji, podejmowania wyborów, kontroli
emocji, komunikacji, planowania i realizowania zadań
złożonych.

Wczesne objawy demencji:

Trudności z zapisywaniem nowych informacji i
odtwarzanie ich. To normalne jeżeli czasem zapomnimy
o umówionej wizycie u lekarza, imion nowopoznanych
osób. Dla osoby z demencją takie sytuacje będą
codziennością. I nie świadczy to o kłopotach z pamięcią,
spowodowane jest to faktem że chorujący mózg nie
zapisał nowych informacji dlatego nie może ich
odtworzyć. 



  1. Trudności w wykonywaniu codziennych znanych
zajęć, które nie sprawiały nam wcześniej problemów np.
przygotowanie posiłków, ubieranie się. Wykonywanie
złożonych czynności zaczyna nam sprawiać problem i
jest dla nas wyzwaniem.
  2. Trudności komunikacyjne – częste gubienie słów,
używanie niezrozumiałych słów, zastępowanie słów
wyrażeniami bardziej ogólnymi, np. zamiast chleb – „no
to takie do jedzenia na śniadanie”. 
  3. Dezorientacja w czasie i miejscu – pojawiające się
trudności z „odnalezieniem się” w czasie oraz poczucie
obcości w znanych miejscach.
  4. Trudności w ocenianiu sytuacji np. zdrowotnej,
trudności w podejmowaniu decyzji.
  5. Trudności z abstrakcyjnym myśleniem, trudności z
liczeniem.
  6. Odkładanie rzeczy w niewłaściwe miejsca.
  7. Nagłe zmiany nastroju, takie które nam się wcześniej
nie zdarzały.
  8. Zmiany osobowości np. dotychczas towarzyska
osoba, która lubiła spędzać czas ze znajomymi zaczyna
unikać spotkań.
  9. Wycofanie się z atrakcyjnych dotychczas dla nas
zajęć, zaniechanie hobby.



Jeżeli zauważamy u swoich bliskich lub u siebie
niepokojące objawy, powinniśmy skontaktować się z
lekarzem rodzinnym. Lekarz powinien zlecić
podstawowe badania lub wystawić skierowanie do
lekarza neurologa. Lekarz neurolog może zlecić
dodatkowe badania w celu postawienia diagnozy. W
diagnozowaniu może pomóc także lekarz psychiatra –
nie wymaga skierowania. Diagnoza powinna być zawsze
wynikiem konsultacji zespołu lekarskiego w skład
którego mogą wchodzić neurolog, psychiatra,
neuropsycholog. 

Powyższa lista jest zbiorem 10 najczęściej
występujących objawów, została opracowana przez
Alzheimer Disease International. 

Objawy w każdym przypadku mogą być inne. Zależne od
choroby powodującej demencję, naszych
indywidualnych predyspozycji, naszego stanu
„wyjściowego” – poziomu funkcjonowania,
wykształcenia, cech osobowościowych itp.



Objawy choroby neurodegeneracyjnej wcale nie muszą
oznaczać, że otrzymamy taką diagnozę. Podobne
objawy mogą być powodowane przez niedobory
witaminowe, problemy z tarczycą, depresję – są to
choroby które można skutecznie leczyć po rozpoczęciu
terapii symptomy ustąpią.

Jeżeli wizyta u specjalistów potwierdzi nasze objawy i
otrzymamy diagnozę choroby w przebiegu z demencją.
Oznacza to, że przed nami długa droga i musimy się do
niej przygotować. Z demencją można żyć dobrze! 

Informacje zawarte w raporcie „Choroba Alzheimera –
wyzwanie zdrowotne oraz ekonomiczne”, oraz dane
płynące z ogólnopolskiego badania PolSenior2
wskazuje, że w Polsce na choroby otępienne w 2019 r
chorowało ok. 830 tysięcy osób z czego na chorobę
Alzheimera ponad 580 tysięcy.

Wiele osób zostaje zdiagnozowanych w umiarkowanym
etapie choroby. Jest to skutkiem utrwalanych mitów w
społeczeństwie na temat starości.
Wysoko pejoratywnym nasyceniem słowa demencja
(otępienie), Alzheimer. Strachem powodowanym
brakiem wiedzy nt. chorób otępiennych. 



Tak późne stawianie diagnoz powoduje, że opiekunami
zostają często osoby z najbliższego otoczenia, które nie
mają czasu na zbudowanie zespołu opiekuńczego,
doszkalanie się w zakresie choroby na która cierpi
podopieczny. Brak wsparcia systemowego często
powoduje, że opiekunowie rezygnują stopniowo z życia
zawodowego, zaniedbują inne role życiowe, zaniedbują
własne zdrowie.
 
Osobą żyjącą z demencją nie można opiekować się w
pojedynkę! Opieka w pojedynkę zawsze odbywa się
kosztem zdrowia psychicznego i fizycznego opiekuna!
Opiekun musi mieć czas na odpoczynek! Opiekun musi
mieć wsparcie osób trzecich!



Aktualnie światowym priorytetem w przypadku chorób
otępiennych jest diagnozowanie na wcześniejszym
etapie choroby. 

Diagnoza na wcześniejszym etapie choroby, pomaga 
  1. Lepiej przygotować się do zmian, które nadchodzą.
  2. Wydłuży okres samodzielności.
  3. Pozwoli na podjęcie decyzji związanych z dalszym
etapem choroby, 
  4. Umożliwia edukację i walkę ze stygmatyzacją z
perspektywy osoby żyjącej z demencją.
Większość światowych organizacji zajmujących się
edukacją nt życia z demencją czerpie wiedzę
bezpośrednio od osób żyjącymi z różnymi formami
demencji. Organizacja Dementia Alliance International
jest tworzona wyłącznie przez osoby z potwierdzoną
diagnozą choroby otępiennej i zajmuje się edukacją i
walką ze stygmatyzacją. 
  5. Daje więcej czasu na zbudowanie zespołu
opiekuńczego.



Jak wykazał raport „Choroba Alzheimera – wyzwanie
zdrowotne oraz ekonomiczne” chorobę wykrywamy już
na zaawansowanym etapie i osoby, które stają się
opiekunami mają niewiele czasu aby przygotować się do
podróży jaką jest choroba otępienna, a system wsparcia
instytucjonalnego w przypadku osób z chorobami
otępiennymi jest taki sam jak w przypadku osób
niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnością.



   2. Przebieg chorób otępiennych.

Obecnie najpopularniejszym podziałem z uwagi
na progresję demencji jest podział na trzy etapy,
rozpoczynający się od wystąpienia objawów klinicznych.
Są to etap łagodny, umiarkowany i głęboki. Podział ten,
najczęściej wskazuje na poziom samodzielności osoby
chorującej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że
wystąpienie dodatkowego stanu chorobowego np.
infekcja dróg moczowych, może spowodować, że
samodzielność chorego będzie chwilowo obniżona. 

Teepa Snow porównuje życie z demencją do podróży.
Podróż dotyczy zarówno osoby chorującej jak i całej
rodziny i najbliższych przyjaciół. Choć choroby
neurodegeneracyjne są nieuleczalne, można się
przygotować do tej podróży poprzez edukację. Wiedza
o danej jednostce chorobowej oraz o tym co chory
przeżywa pomaga zrozumieć zachowania, które
z pozoru wydają się być nielogiczne, tym samym
zapobiega wielu trudnym sytuacją.



Etap łagodnego otępienia:

Każda osoba chorująca będzie manifestowała własny
zbiór ograniczeń i zasobów. Propozycje w tabeli są
przykładowe, mogą wystąpić tylko niektóre z podanych
lub większość. Jest to zależne od rodzaju choroby, która
powoduje demencję oraz schorzeń
współwystępujących. 





Etap umiarkowanego otępienia:



 Etap głębokiego otępienia:

Opieka nad osobą z demencją jest trudną i wymagającą
pracą. Dlatego wymaga zaangażowania w proces
opiekuńczy wielu osób. W Polsce jak wskazują badania
PolSenior2 92 % osób chorujących znajduje się pod
opieką swoich najbliższych. Jeżeli widzimy, że ktoś
z naszego otoczenia zdradza objawy choroby
otępiennej, powinien się udać jak najszybciej do lekarz
POZ, po skierowanie do neurologa. Wczesna diagnoza
pozwoli zaplanować opiekę, wydłuży czas
samodzielności i pozwoli zbudować zespół.



Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Zasiłki, świadczenia, ulgi, dofinasowania
Opieka wytchnieniowa
Udział w szkoleniach i grupach wsparcia

W ramach pomocy społecznej oraz organizacji
pozarządowych można skorzystać z różnych form
wsparcia



3. Komunikacja w demencji

Proces opieki i wspierania osoby chorej opiera się na
komunikacji. Aby dobrze się komunikować musimy
zrozumieć jak funkcjonuje mózg osoby z demencją.
Mózg jest odpowiedzialny między innymi za odbieranie,
interpretowanie bodźców o oraz adekwatne reagowanie
na zaistniałe bodźce. Zdrowy mózg jeżeli widzi linię
czarnych płytek na tle jasnej podłogi, nie będzie miał
oporów aby przez nie przejść. Chorujący mózg może
taką samą sytuacje zinterpretować jako dziurę w
podłodze i będzie stawiał opór np. przed wejściem do
łazienki, w której są kontrastowe płytki w stosunku do
korytarza.

Zmysły w demencji działają inaczej w zależności od
formy demencji, etapu choroby, chorób
współwystępujących. Należy znać mogące się pojawić
podstawowe zaburzenia w pracy zmysłów:



Wzrok – stopniowe ograniczanie pola widzenia, od
widzenia jak w masce do nurkowania, aż do widzenia
lunetowego. Trudność z oceną odległości, wysokości,
głębokości. Widzenie kontrastów. Osoba żyjąca z
demencją w zależności od etapu choroby, poziomu
zmęczenia, współwystępujących chorób związanych ze
wzrokiem, może nie dostrzegać osób będących poza
centralnym polem widzenia np. gdy opiekun stoi obok.
Ważne aby opiekun upewnił się, że jest widziany przez
podopiecznego, lub, że posiłek, napój znajduje się w
polu widzenia podopiecznego.

Słuch – trudności z rozumieniem słów, koncentracji na
jednym źródle dźwięku, słyszenie dźwięków na tym
samym poziomie. Dźwięki w tle np. grające radio, mikser
mogą powodować niepokój, trudności komunikacyjne.
Osoby z demencją często mają dobry słuch, to że
proszą o powtórzenie zdania, lub nieadekwatnie reagują
na nasze komunikaty jest wynikiem użycia niewłaściwych
słów, zbyt rozbudowanej wypowiedzi przez asystenta
lub występujących zakłócających dźwięków w tle.



Mowa – trudności w odnalezieniu właściwych słów,
tworzeniu logicznych wypowiedzi. Dobrze zachowana
mowa automatyczna - teksty piosenek, teksty modlitw.
Osoby z demencją bardzo dobrze interpretują
emocjonalną część naszej wypowiedzi, bardzo dobrze
odczytują i rezonują nasze emocje.
 
  1. Podejmuj komunikację zawsze gdy masz na to siły.
Często opiekunowie są zmęczeni i rozdrażnieni z
powodu niewyspania, wielu trudnych powtarzających się
w kółko sytuacji, ogarniania bieżącego życia. Jeżeli jesteś
zdenerwowany twój podopieczny to zauważy i twój
nastrój udzieli się także jemu. Lepiej czasem wyjść z
pokoju niż kłócić się. 

Nawiązanie dobrej relacji umożliwi nam zrealizowanie
naszych zadań, dlatego jeżeli będziemy naturalnie
uśmiechnięci, mili, spokojni mamy większe szanse na ich
wypełnienie. Każdy z nas woli przebywać w towarzystwie
miłych osób.

Pamiętaj że nie zawsze wszystko w ciągu dnia idzie
zgodnie z planem,… najczęściej nie idzie…bądź
elastyczny. Nie upieraj się, że właśnie w tej minucie
należy zjeść śniadanie. 



  2. Bądź przewodnikiem, a nie kontrolerem! Nikt z nas
nie lubi gdy na każdym kroku dowiadujemy się, że coś
źle zrobiliśmy. Jeżeli zauważymy, że nasz podopieczny
założył odwrotnie buty, poproś aby sprawdził czy
odwrotnie będzie lepiej, zamiast strofować „zobacz jak
założyłeś te buty! Nie widzisz że powinny być odwrotnie?

  3. Mów prosto! Już we wczesnych etapach demencji
uszkodzony mózg nie nadąża za wszystkimi słowami.
Szacuje się, że nie interpretuje wszystkich słów i gubi
jedno na każde cztery.

Dlatego zdanie: „mamo wstań, ubierz się, zjemy
śniadanie i pójdziemy do lekarza” może zinterpretować
jako „mamo wstań, ubierz się, zjemy śniadanie i
pójdziemy do lekarza” – słysząc nielogiczną (z punktu
widzenia osoby chorej) wypowiedź najczęściej usłyszymy
„nie teraz”, „później”. Komunikat werbalny zawsze
powinien być wsparty komunikatem wizualnym.

Jeżeli całą ta czynność rozłożymy na etapy dodając
wskazówki wzrokowe i niewerbalne zwiększamy swoje
szanse na sukces.



  4. Zawsze na ile to możliwe, staraj się wyeliminować
głosy w tle, jeżeli chcesz być dobrze zrozumianym. To
znaczy wyłącz radio, zamknij okno jeżeli np. ktoś kosi
trawę itp.

  5. Zawsze mów do osoby, nigdy o osobie, którą się
opiekujesz nie mów w trzeciej osobie. 

  6. Nie testuj swojego podopiecznego, unikaj pytań typu
„no powiedz kim jestem?” w sytuacji gdy widzisz, że
podopieczny cię nie poznaje. Gdyby podopieczny
potrafił nazwać się w danym momencie to by to zrobił.
To, że w danym momencie Twoja mama cię nie
rozpoznaje – oznacza że w tym momencie nie ma ona
dostępu do tych konkretnych danych – pamiętaj
demencja to nie tylko strukturalne zmiany w mózgu ale
także zmiany związane z neuroprzekaźnikami (zmiany
chemiczne). 

  7. Jeżeli coś pójdzie nie tak pomimo, że naprawdę się
starałeś. Odpuść! I gdy będziesz gotowy spróbuj jeszcze
raz.



  4. Planowanie opieki domowej i instytucjonalnej.

W momencie, w którym stajemy się opiekunami osoby
żyjącej z demencją powinniśmy wspólnie (jeżeli to
możliwe) z nią ustalić plan opieki. Jeżeli nie mamy takiej
możliwości, taki plan powinniśmy ustalić z pozostałymi
członkami rodziny mając na celu dobro podopiecznego,
ale także nasze realne możliwości udzielenia wsparcia.

W analizowaniu sytuacji pomocne mogą być
następujące pytania.

  1. Jaki jest aktualny stan chorego i jak będzie się
zmieniał?
  2. Czy podopieczny zamieszka z nami? Ja wprowadzę
się do niego? Czy zatrudnimy osobę do opieki? 
  3. Zdanie sobie sprawy z obciążenia wynikającego z
opieki?
  4. Kto może pomóc w opiece/ wizytach
lekarskich/zakupach.
  5. Jaka jest sytuacja zawodowa/rodzinna opiekuna?
  6. Czy będzie potrzebne dodatkowe wsparcie
finansowe?
  7. Jak przygotować mieszkanie? Co będzie potrzebne?



 Jeżeli podjęliśmy decyzję o pozostaniu w miejscu
zamieszkania naszego podopiecznego, weźmy pod
uwagę możliwości wsparcia instytucjonalnego.

Jedną z możliwości są usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania.

Dla kogo: przysługuje osobom, które z uwagi wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia w
codziennych czynnościach, a rodzina nie jest w stanie
ich zapewnić. 

Należy zgłosić się do miejskiego/gminnego ośrodka
pomocy społecznej właściwego dla miejsca
zamieszkana, pracownik socjalny pomoże w wypełnieniu
formalności i przeprowadzi wywiad środowiskowy.
Świadczenie to jest płatne, wysokość odpłatności jest
ustalana na podstawie dochodów. 

Obowiązki opiekuna są ustalane na podstawie potrzeb,
należą do nich pomoc w zakupach/ sprzątaniu,
asystowanie podczas wizyt u lekarza, w placówkach itp.,
pomoc w czynnościach higienicznych, pomoc w
przygotowywaniu posiłków.



Pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej:

Dla kogo?
Pacjenci którzy w skali Barthel otrzymali poniżej 40
punktów
Nie są w fazie ostrej choroby psychicznej

Jak otrzymać?
Na podstawie skierowania od lekarza POZ do którego
dołączona jest karta oceny stanu pacjenta wg skali
Barthel.
Lub jeżeli podopieczny przebywa w szpitalu – na
podstawie oceny stanu pacjenta wg tej samej skali.

Z pomocą w organizowaniu opieki w miejscu
zamieszkania przychodzą, także organizacje
pozarządowe, które realizują projekty związane z opieką
w miejscu zamieszkania. 

Jak zaplanować dzień:
Osoby z chorobami otępiennymi często potrzebują
rutyny w ciągu dnia. Wpływa to na poczucie
bezpieczeństwa, podopieczny wie co będzie się działo, i
jakie czynności następują po jakich. 



 Część II

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Osoby z chorobą Alzheimera lub innymi formami
demencji często stają się ofiarami stereotypów o
starości i rozumieniu zmian zachodzących w mózgu jako
naturalnym procesie starzenia. To podstawowy błąd! O
czym pisaliśmy w części I. Choroby neurodegeneracyjne
mają postać postępującą i są nieuleczalne, prowadzą do
niesamodzielności oraz niepełnosprawności. Dlatego
każda osoba ze zdiagnozowaną chorobą otępienną ma
prawo ubiegania się o orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. 

Gdzie uzyskać orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8,
60-823 Poznań
Telefon: 61 841 07 04



ma więcej niż 16 lat,
ma naruszoną sprawność organizmu [1]
Wymaga opieki lub pomocy innych
ma problemy z codziennymi czynnościami i
potrzebuje urządzeń, które pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu.
jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo
potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej
schorzenia,

Kto może ubiegać się o orzeczenie?

W jaki sposób uzyskać orzeczenie o
niepełnosprawności?

Krok 1 
Wypełnienie wniosku o uzyskanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności 
Wniosek dostępny na stronie:

https://www.bip.powiat.poznan.pl/1359,powiatow
y-zespol-do-spraw-orzekania-o-
niepelnosprawnosci

https://www.bip.powiat.poznan.pl/1359,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci


Krok 2
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia, dokumenty medyczne np. karty leczenia
szpitalnego, wyniki badań itp., oraz inne dokumenty
które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia
niepełnosprawności.

Jeżeli dokument składa opiekun prawny lub
pełnomocnik należy do wniosku dołączyć dokument
potwierdzający ten fakt. 

Krok 3
Komplet dokumentów można wysłać pocztą lub
dostarczyć osobiście – w przypadku dostarczania
osobiście warto zrobić wcześniej kopię wniosku i
poprosić o przystawienie pieczątki z datą złożenia
wniosku. 
Adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań



Krok 4
Czekamy na wyznaczenie posiedzenia składu
orzekającego i wydanie decyzji.
Z powodu pandemii COVID-19 posiedzenie składu
orzekającego odbywa się zaocznie i nie wymaga
przybycia osoby orzekanej. O decyzji przyznania stopnia
niepełnosprawności osoba składająca wniosek zostanie
poinformowana pocztą. 
Zaoczne posiedzenia składów orzekających będą
odbywać się do odwołania.

Krok 5 
Otrzymujemy decyzję.
Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać w
stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. 
Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją składu orzekającego
masz 14 dni kalendarzowych (od momentu otrzymania)
decyzji na odwołanie się. Odwołanie adresuje się do
Wojewódzkiego zespołu orzekania, ale składamy w
powiatowym.



Dlaczego potrzebuję orzeczenia o
niepełnosprawności?

Na podstawie orzeczenia osoba z niepełnosprawnością
oraz jej opiekun mogą ubiegać się o różne formy
wsparcia oferowane przez instytucje pomocy społecznej
oraz organizacje pozarządowe np. usługi terapeutyczne,
rehabilitacyjne, opiekuńcze, turnusy rehabilitacyjne,
dofinansowania od sprzętu rehabilitacyjnego,
zaopatrzenie w środki pomocnicze, opiekę
wytchnieniową, ulgę podatkową, udział w warsztatach i
szkoleniach, asystenta osoby z niepełnosprawnością itp. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest
jednoznaczne z tym, że automatycznie otrzymamy daną
formę wsparcia. Każde wsparcie posiada, poza
orzeczeniem o niepełnosprawności, odrębne kryteria,
które należy spełnić aby uzyskać pomoc. 

Informacji na temat form wsparcia w swoim regionie
możesz szukać poprzez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



Bezpośredni kontakt z Fundacjami i Stowarzyszeniami z
twojego regionu

Wskazówka!
Fundacje i stowarzyszenia często prowadzą rożne
projekty, w przypadku braku miejsc w bieżących
działaniach warto zostawić swoje dane kontaktowe i
określić zapotrzebowanie na formę pomocy lub
regularnie kontaktować się aby uzyskać aktualne
informacje. 

Lista Fundacji działających na rzecz osób z różnymi
chorobami neurodegeneracyjnymi na terenie miasta
Poznania:

Fundacja Akme – ul. Wachowiaka 8a, 60-681
Poznań,
Telefon: 601 971 090
E-mail: biuro@fundacja-akme.pl
Strona: https://fundacja-akme.pl

mailto:biuro@fundacja-akme.pl
https://fundacja-akme.pl/


Fundacja Petra Senior - ul. Poznańska 19, 60-848
Poznań
Telefon: 665 006 501, 724 976 584
E-mail: fundacja@petra-senior.pl
Strona: http://fundacja.petra-senior.pl

Fundacja Młyn Wsparcia - Mostowa 16, 61-854
Poznań
Telefon: 662 035 498

Fundacja ORCHidea – ul. Hetmańska 15
Telefon: 61 661 73 17, 782 271 227, 601 493 705
E-mail: fundacjaorchidea@poczta.fm 
Strona: http://fundacjaorchidea.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Chorobą Alzheimera – 
ul. Wierzbowa 2/2, 61-853 Poznań
Telefon: 669 773 223
Strona: https://alzheimerwielkopolska.pl/

http://fundacja.petra-senior.pl/
https://www.google.com/search?q=fundacja+m%C5%82yn+wsparcia&rlz=1C1AVFC_enPL854PL854&oq=m%C5%82yn+wsparcia&aqs=chrome.2.69i57j0i512j0i22i30j69i60.6316j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:fundacjaorchidea@poczta.fm
http://fundacjaorchidea.pl/
https://alzheimerwielkopolska.pl/


Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – 
ul. Józefa Garczyńskiego 13, 61-527 Poznań
Telefon: 503 186 403, 61 306 76 77
E-mail: oppwsa@gmail.com
Strona: http://alzheimer-poznan.pl/

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona – 
ul. Kasprzaka 34b/2
Telefon: 887 633 822,
Strona: http://www.parkinson-poznan.pl/

mailto:oppwsa@gmail.com
http://alzheimer-poznan.pl/
http://www.parkinson-poznan.pl/


 Zasiłek opiekuńczy z ZUS

14 dni wolnych od pracy w ciągu roku przysługuje
osobom ubezpieczonym na chorego członka rodziny.

Wysokość zasiłku wynosi 80 % średniego
wynagrodzenia opiekuna z ubiegłego roku. 

Lekarz wystawi ci zaświadczenie lekarskie, które trafi
bezpośrednio do Twojego pracodawcy. 

A ty wypełnisz druk Z-15B – który można pobrać ze
strony ZUS.pl.

Wszystkie wnioski możesz także wypełnić online przez
Platformę usług Elektronicznych (PUE) ZUS.



Niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku
życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy
inwalidzkiej;
Niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku
życia, która legitymuje się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej,
jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia;
Osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie;
Osobie uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego z
ZUS

Zasiłek  pielęgnacyjny 
Przysługuje: 

Nie przysługuje:



Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
Złożyć oświadczenie o formie wypłacania pieniędzy
Okazać orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Zasiłek wynosi 215,84 zł i jest wypłacany przez
Poznańskie Centrum Świadczeń
Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodu.

Jeśli masz prawo do renty lub emerytury
Jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz
samodzielnej egzystencji
Ukończyłeś/łaś 75 lat

Jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej
2 tygodni w miesiącu.
Jeśli otrzymujesz zasiłek pielęgnacyjny z PCŚ

Aby otrzymać:

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Przysługuje:

Nie przysługuje:



Aby otrzymać:

Złóż wniosek do ZUS (nie ma sformalizowanego
wniosku).

Złóż zaświadczenie o stanie zdrowia druk OL-9
wypełniony przez twojego lekarza prowadzącego.

Jeżeli ukończyłeś 75 lat zasiłek zostanie przyznany z
urzędu i zostanie wypłacony wraz z Twoją emeryturą. 

Zasiłek wynosi 256,44zł zł 

Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodu.



matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, 
osobie będąca rodziną zastępczą spokrewnioną lub
inna osoba, na której zgodnie z kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek
alimentacyjny
dodatkowym warunkiem jest rezygnacja z podjęcia
pracy na rzecz opieki nad osoba z
niepełnosprawnością o znacznym stopniu
niepełnosprawności;

ma ustalone prawo do emerytury, renty, 

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy:

Przysługuje:

Nie przysługuje:

Osoba sprawująca opiekę:

ma ustalone prawo do renty socjalnej, zasiłku stałego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o
którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,



ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub
zasiłku dla opiekuna.

została umieszczona w rodzinie zastępczej z
wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w
rodzinnym domu dziecka albo w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub
rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu
wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w
tygodniu;
pozostaje w związku małżeńskim, chyba że
współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności;

Osoba wymagająca opieki:



na osobę wymagająca opieki inna osoba ma
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do
dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w
art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo
do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z
dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku
dla opiekunów;
na osobę wymagającą opieki inna osoba jest
uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką, chyba ze przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako
osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu
bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do
świadczenia pielęgnacyjnego.



Dokumenty można złożyć w Poznańskim Centrum
Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych
1 lub a pośrednictwem strony internetowej
empatia.mpips.gov.pl
za pośrednictwem placówki pocztowej
osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie
PCŚ
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej

Aby otrzymać:

  1. Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
  2. Pokazać oryginał orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

Zasiłek wynosi 2119,00zł 

Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodu.

https://empatia.mpips.gov.pl/
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej
dochód lub dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego 

Zasiłek stały 

Przysługuje 

Samotna osoba: 776 zł
Osoba pozostająca w rodzinie: 600zł

Nie przysługuje:

Jeśli jest się uprawnionym do renty socjalnej lub
świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie nie może być niższe niż 30 zł i nie wyższe
niż 719 zł.



Zasiłek celowy:

Przysługuje:

Osobom które są w szczególnie trudnej sytuacji bytowej
i może być przyznany w celu zakupu opału, leków,
niezbędnych sprzętów domowych, drobnego remontu.

O przyznaniu zasiłku przysługuje kryterium dochodowe:

Samotna osoba - 776 zł
Osoba pozostająca w rodzinie - 600zł

Zasiłek okresowy:

Przysługuje:

Rodzinom/osobom, które mają problemy z
utrzymaniem się ze względu na brak dochodów lub ich
dochody są niższe niż ustawowe kryterium dochodowe,
w szczególności ze względu na niepełnosprawność,
długotrwała chorobę, bezrobocie.

O przyznaniu zasiłku decyduje kryterium dochodowe:

Samotna osoba: 776 zł
Osoba pozostająca w rodzinie: 600zł



Zlecenie wystawione przez uprawnionego
pracownika opieki zdrowotnej otrzymasz nr
zlecenia, który wraz z nr PESEL umożliwi ci realizację
zlecenia.
Zlecenie możesz zrealizować w wybranej przez
ciebie placówce która ma podpisany kontrakt z NFZ.
Możesz wybrać sprzęt droższy niż limit refundacji
(pokrywasz z własnych środków różnice).
Niektóre placówki mają w ofercie dostarczanie
produktów bezpośrednio pod wskazany adres. 

Czas otrzymywania zasiłku jest ustalany przez
MOPS na podstawie okoliczności w konkretnych
przypadkach!

Dofinasowanie i refundacje:

Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego

Dotyczy wszelkich sprzętów, ortopedycznych, wyrobów
medycznych, środków pomagających funkcjonować w
chorobie.

Podstawą do refundacji są:

Jeżeli zlecenie dotyczy np. cewników, pieluchomajtek i
innego sprzętu o miesięcznym okresie użytkowania
warto poprosić o wystawienie rocznego zlecenia. 



Dofinansowanie z Pfron:

Środki z PFRON przyznawane są przez PCPR i gminy.

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone
przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach
domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach
odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego
katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Kiedy Ci przysługuje?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i spełniasz
kryterium dochodowe.

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we
wspólnym gospodarstwie domowym.

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby
samotnej.



Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wniosek o dofinansowanie:

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(kopia) lub kopię wypisu z treści orzeczenia
traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

Oświadczenie o wysokości dochodów (za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu
sprzętu (np. specyfikacja cenowa).

Zaświadczenie od lekarza specjalisty (zgodnie ze
schorzeniem) wskazujące zasadność korzystania z
określonego sprzętu (musi być wskazana dokładna
nazwa sprzętu) do rehabilitacji w warunkach domowych.

Wysokość dofinasowania:

80% kosztu sprzętu nie więcej jednak niż wysokość
pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.



Dofinasowanie ze środków PFron na likwidację
barier architektonicznych:

Kiedy Ci przysługuje?

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz
problemy w poruszaniu się i jesteś właścicielem
nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości albo posiadasz zgodę właściciela lokalu
lub budynku mieszkalnego, w którym stale
zamieszkujesz realizacja dofinansowanego
wspomagania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi
Ci wykonywanie podstawowych, codziennych czynności
lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinasowania DO 95% kosztów
przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony
do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR). W
Poznaniu wnioski można składać w MOPR na ul.
Cześnikowskiej 18.



Dofinasowanie może dotyczyć także:

Likwidowania barier technicznych: przystosowań
urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki
wannowy, czy transportowy) oraz na umożliwienie
funkcjonowania w życiu codziennym (np. rower
trójkołowy, tandem) czy też w gospodarstwie domowym
(np. zegarek z funkcją budzenia wibracjami, mówiący
ciśnieniomierz).

Likwidowana barier komunikacyjnych
uniemożliwiających lub utrudniających osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub
przekazywanie informacji. Pomoc to np. zakup
komputera a również jego oprzyrządowania np. zakup
specjalistycznej klawiatury logopedycznej czy
programów logopedycznych.



Jesteś osoba z niepełnosprawnością
Masz na utrzymaniu osobę z niepełnosprawność

Podatkowa ulga rehabilitacyjna:

Kiedy przysługuje:

Odpisujesz ją od dochodu w rocznym zeznaniu
podatkowym.

Zakres ulgi:

Ulga obejmuje wiele różnych wydatków, które mają na
celu ułatwianie funkcjonowania osoby z
niepełnosprawnością: np. wózki ortopedyczne, kule,
protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe,
okulary, laski, chodziki, a także urządzenia takie jak
telefon. Większość wydatków trzeba udokumentować.

Ulga obejmuje także wydatki związane z pobytami na
turnusach rehabilitacyjnych, w uzdrowiskach, w
zakładach rehabilitacyjnych, ZOL-ach oraz z zabiegami
rehabilitacyjnymi.

Można odpisać koszty opieki pielęgniarskiej w domu nad
osobą z niepełnosprawnością w czasie jej przewlekłej
choroby, która uniemożliwia poruszanie się.



Ulgą objęte są także wydatki związane z
dostosowywaniem miejsca zamieszkania do potrzeb
niepełnosprawności tj. np. podjazdy, uchwyty.

UWAGA!

Jeśli jakieś wydatki zostały dofinansowane ze środków
PFRON lub NFZ (lub koszty były zwrócone z w innej
formie), to nie można ich wtedy odliczyć w ramach ulgi
rehabilitacyjnej.

Jeśli tylko częściowo były finansowane - w ramach ulgi
odlicza się różnicę między poniesionymi.



 Część III

Część trzecia niniejszej publikacji to zadania, które mają
na celu wzmacnianie różnych kompetencji – percepcji,
uwagi, pamięci. Załączone ćwiczenia stymulują również
zdolności wzrokowo-przestrzenne i językowe. Taka
aktywizacja pozwala na zachowanie jak najlepszej
sprawności umysłu. Według nowych badań naukowych
odpowiednie gry, zagadki, stymulujące zajęcia pozwalają
usprawnić wyobraźnię i wzmocnić funkcjonowanie
systemu nerwowego u osób w każdym wieku.

Zajmowanie się podopiecznym to nie tylko podawanie
posiłków, pomoc w codziennych czynnościach czy
pilnowanie wizyt u lekarza. Nieodłącznym elementem
opieki nad osobą starszą jest rozmowa, poświęcanie mu
uwagi oraz zapewnianie umysłowych rozrywek. 

W istniejących publikacjach, dotyczących Treningów
Pamięci wiele miejsca poświęca się na część teoretyczną
oraz na same ćwiczenia.   Co to jest pamięć? Dlaczego w
ogóle ją trenować?? I najważniejsze – po co??? Ponieważ
na te pytania udzielono już wielu odpowiedzi, tutaj
zawarta jest minimalna konieczna ilość wiedzy
teoretycznej. Szerzej skupimy się na pytaniu „jak?”. 
Jak prowadzić treningi pamięci, aby były one skuteczne i
wartościowe?



Trening Pamięci czyli Gimnastyka Umysłu.

Pogarsza się z wiekiem. Coraz mniej pamiętamy, coraz
trudniej nam się czegoś nauczyć. Tracimy ją.
Zapominamy. Im człowiek starszy – tym bardziej
„wszystko zapomina”...

O czym mowa? O naszych przekonaniach na temat
pamięci i zapominania.

Pamięć może pogarszać się z wiekiem, zwłaszcza jeśli
przestajemy się nią posługiwać. Jeśli ćwiczymy, nawet nie
czekając na pierwsze symptomy - możemy ją zachować.
Według Tonego Buzana trenowana nawet staje się coraz
lepsza, bez względu na upływ czasu (por. Tony Buzan,
Pamięć na zawołanie).



Zapominanie niekoniecznie wynika z „utraty” pamięci.

Pamięć to proces na który składa się rejestrowanie,
przechowywanie i odtwarzanie. Często nie dochodzi do
rejestrowania na poziomie świadomym. Słynne „gdzie są
moje klucze?” to zwykle konsekwencja braku skupienia,
uwagi.

W ciągu dnia, żeby funkcjonować musimy pamiętać
naprawdę wiele informacji. Dodatkowo jesteśmy
bombardowani bardzo licznymi bodźcami zewsząd. Z
wiekiem spada nam prędkość przetwarzania danych.
Pamięć nadal mamy dobrą - potrzebujemy więcej czasu i
lepiej zorganizowanego otoczenia, żeby przywoływać,
odtwarzać zapamiętane informacje. 



Treningi Pamięci mogą być działaniem prewencyjnym,
pomagać tworzyć nawyki, które ułatwią zapamiętywanie
selektywne, będą stymulować wytwarzanie nowych
neuronów. Mają wartość zarówno dla osoby, którą się
opiekujemy - jak i dla nas samych.

A choroby otępienne? Czy im również możemy
zapobiegać  ćwiczeniami?

„W mózgu znajduje się mniej więcej 100 miliardów
neuronów. Z autopsji osób w stadium zaawansowanym
otępienia wynika, że ich mózg waży do około 40% mniej.
Pozostaje więc co najmniej 60 miliardów neuronów!” Dr.
Cameron Camp. Co to oznacza dla terapeuty/trenera
pamięci? Zawsze jest możliwość trenowania umysłu. To
tylko kwestia doboru odpowiednich narzędzi i pomocy,
zorganizowania z ogromną dbałością otoczenia, 
oraz wypracowania w sobie właściwego podejścia,
swojej postawy. Trenując z osobami u których
zdiagnozowano chorobę neurodegeneracyjną
pomagamy opóźnić ten proces, dbamy o samopoczucie
chorego, wspieramy go. Nie możemy odwrócić biegu
choroby i zmian strukturalnych w mózgu. Ale możemy
wpływać na zmiany chemiczne.



Jak? 

Po pierwsze, to my nadajemy znaczenie sprawom, co
oznacza w praktyce, że najczęściej niestety
doszukujemy się jakiejś pułapki, albo sygnałów
nadchodzącego nieszczęścia. Świadomość tego, jest
bardzo ważna. Wielu doświadczyło trudnych sytuacji.
Każdy ma na swojej ścieżce myśli i skojarzenia, które
„śmiecą”, utrudniają pozytywne nastawienie.  Pracując
z Seniorem starajmy się być taką postacią z wierszyka
Wandy Chotomskiej „głowa do góry! Odpędzę te
chmury i niebo odkurzę miotełką”. I odkurzamy tą
ścieżkę niepewności, czasem smutku i może też
podejrzliwości naszą pogodą, energią i znajdowaniem
zawsze pozytywnej strony. Z tego też powodu
najlepszym rozwiązaniem jest zachęcenie Seniora do
uczestnictwa w Treningach Pamięci w Klubie Seniora,
Stowarzyszeniu itp. miejscach poza domem. Dla niego
to zmiana otoczenia, nowa, stymulująca mózg sytuacja,
inni ludzie. 

Dla Opiekuna – możliwość wytchnienia. Pamiętajmy,
żeby pomóc komuś - musimy zadbać też o siebie.  Jeśli
nie jest to możliwe i będziemy pracować z
podopiecznym w domu spróbujmy zaangażować inną
osobę, może członka rodziny do tej roli. 



Gdy to również nie jest możliwe albo chcemy robić
treningi sami – pamiętajmy – ważne, wręcz kluczowe 
 jest nasze nastawienie. Pierwsze zdanie w publikacji J.
Bauera pt. „Empatia. Co potrafią lustrzane neurony?”
brzmi  - "najczęściej to się dzieje, zanim  zaczniemy się  
nad tym zastanawiać: mimowolnie odwzajemniamy
szarmancki uśmiech.”  Człowiek ma skłonność, by
dostrajać się do emocjonalnego i cielesnego stanu
drugiego człowieka. Znajduje to wyjaśnienie na
poziomie neurobiologicznym – szerzej
zainteresowanych zapraszam do wyżej cytowanej
lektury. Nieprzekonanych zapraszam do obserwacji 
i przeprowadzenia własnych eksperymentów. Czy
podając małemu dziecku jedzenie łyżeczką sami
otwieramy usta? Czy rozmówcy często  przybierają
podobną pozycję ciała?  Czy dostosowujemy ton głosu
do rozmówcy? Jak ktoś do nas krzyknie – czy „z
automatu” odkrzykujemy, jak  szepcze - nawet do
telefonu - my też szepczemy? 

Niezależnie zatem czy pracujemy z grupą czy
indywidualnie pierwszą zasadą jest modelowanie
zachowania. 



Modelowanie oznacza pokazywanie całym sobą
pozytywnego nastawienia, zaangażowania, pogody - 
i zarażanie tym. "Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć
w świecie".

Ważne zatem jest wybranie właściwej osoby do
prowadzenia zajęć dla Seniorów lub wykształcenie w
sobie odpowiednich umiejętności i postaw oraz
dbanie o  swój wypoczynek. 

Pierwszym krokiem do ukształtowania nowych
zachowań jest świadomość. Co zatem, moim
zdaniem, składa się na dobry trening pamięci dla
Seniorów? Zacznijmy od kompetencji miękkich. To
człowiek człowiekowi pomaga trenować – więc
czynnik ludzki jest tu najbardziej istotny. 



pozytywne i życzliwe nastawienie – mam na to
swoje określenie „życzliwa wyrozumiałość” 
dystans – i znów – życzliwy dystans
ciekawość,
otwartość
rzetelność
pomysłowość 
elastyczność.

Dobry trening pamięci – składniki dobrego
trenera:

Na pewno zauważyliście – słowo „życzliwość” pojawiło
się powyżej trzykrotnie. Jak żadne inne. (Przeliczone?)

Po drugie - systematyczność. Każdy trening, żeby
przyniósł efekt musi być wykonywany kilka razy w
tygodniu. 



Trenowanie  pamięci.

Czy to będą stałe godziny? Czy to będzie trening w
sytuacjach codziennych? Czy to będzie Wasz rytuał? Czy
może będziecie trenować "podstępem", nie nazywając
tego trenowaniem pamięci ? Nieważne. 
Ważne, żeby trenować. "Zrobione jest zawsze lepsze od  
niezrobionego". I to motto niech nam przyświeca. 

Na kolejnych stronach znajduje się kilka inspiracji.
Dobrze jest ćwiczenia wykonywać w parze, porównywać
odpowiedzi, zadawać pytania, zagajać rozmowę. 
Niech załączone propozycje będą dla Was
podpowiedzią, jak stworzyć Wasze własne ćwiczenia,
dostosowane do konkretnej osoby, którą przecież Wy
znacie lepiej. Interesujące, zabawne i dające satysfakcję
jest tworzenie ćwiczeń samodzielnie. Dla sąsiadki, dla
Koleżanki, dla Wnuczki. 

Możecie też przysyłać je do nas - z przyjemnością
dołączymy do zasobów i udostępnimy innym. 

Anna Kołodziej
Trener Pamięci
info@annakolodziej.edu.pl



K

Podstaw odpowiednie litery zamiast symboli.
Uzupełnij puste kratki literami, by utworzyć słowa. 

1.
2.

AKMOWA SZARADA

1

2

3

4

5

KA M E

Z M

uwaga, koncentracja



W dolnej tabelce znajdują się elementy, odszukaj je w
górnej tabeli. Zapisz ich współrzędne, zgodnie z
przykładem. Można dorysować swoje symbole.

KODOWANIE

A B C D E
1

2

3

4

5

3 B

uwaga, koncentracja



OBLICZENIA

+

+

-

-

36

-

=

=

=

=

=

36

36

36

36

78

 148

W puste kratki wpisz dowolne liczby, które
dadzą sumę 36. Jeśli to zbyt łatwe - włączcie
stoper i zróbcie to na czas. Jeśli zbyt trudne -

można zmodyfikować ćwiczenie

uwaga, koncentracja, logiczne myślenie 



Uzupełnij wg wzoru

ZDOLNOŚCI NUMERYCZNE 

Uzupełnij następujący ciąg liczb, wpisując brakujące. Twoją
wskazówką są podane liczby.

ZESTAW A | 5 PUNKTÓW ZA KAŻDĄ LINIJKĘ

1 3 7 9

2 6 10

5 15 20

ZESTAW B | 10 PUNKTÓW ZA KAŻDĄ LINIJKĘ

10 20 80

1 6 24

3 9 12

2

36

logiczne myślenie, zdolności numeryczne



ILE TO KOSZTUJE?

Policz, ile kosztują warzywa w koszykach.
Napisz kwotę w okienkach.

1.
2.

4zł 3zł 5zł 7zł 6zł

spostrzegawczość, zdolności numeryczne



ILE TO KOSZTUJE?

Zapisz wartość koszyków w okienkach.
(przypomnij sobie kwoty z poprzedniej
karty). 
Zakreśl pętlą monety, którymi możesz
zapłacić za zakupy.

1.

2.

pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie



ILE TO KOSZTUJE?
To ćwiczenie dobrze jest robić na prawdziwych
produktach i cenach. Będąc na zakupach warto zliczać
ich wartość dodając ceny produktów . 



MOJA LISTA ZAKUPÓW

L M E O K

A K W A

C H E B L

B A A N Y N 

M O S A Ł 

E R S 

O P I M D O R 

O C H E R Z Y

 W A D O 

D Ó M I 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

proszę ułożyć litery we właściwej
kolejności i rozszyfrować listę zakupów 

Rozszyfrowane? Można teraz zasłonić listę i na
osobnej kartce odtworzyć listę zakupów z pamięci.  



OKREŚLANIE ORGANÓW
WEWNĘTRZNYCH

pamięć

proszę wymienić ich 10 z pamięci 



OKREŚLANIE ORGANÓW
WEWNĘTRZNYCH

Zidentyfikuj każdy organ i podpisz go. Można
dorysować "swoje" organy.

pamięć



ORGANY WEWNĘTRZNE

wariant podstawowy

pamięć

mózg

serce

nerki

żołądek

wątroba

płuca

jelita



JUŻ TA GODZINA?

Poniżej znajdują się rysunki zegarów. Podpisz która to
godzina zgodnie z przykładem

15:00

koncentracja, pamięć, uważność



JUŻ TA GODZINA?

Co się zmieniło? Wskaż zegar na którym coś zmieniono.
Co to takiego?  

15:00

koncentracja, pamięć, uważność



Znajdź cień
Połącz cień z odpowiednim kwiatem. Otocz pętlą kwiat

który nie ma swojego cienia.

spostrzegawczość



Tylko nieliczne domowe kwiaty, takie jak papirusy, czy
sit lubią błotniste podłoże, bo same w naturze żyją w
takich ................ Większość roślin potrzebuje takiego
sposobu podlewania, by podłoże było stale lekko
wilgotne - a nie nazbyt ........... (wtedy korzenie łatwo
gniją!

Jest też grupa roślin której sprzyja dłuższa przerwa
pomiędzy jednym a drugim ................ Należą do niej
różne sukulenty oraz storczyki, które dobrze się czują,
gdy w tej przerwie podłoże troszkę ..................i do
korzeni dotrze trochę tlenu.

 
U roślin wrażliwych na brak wody nadmierne
przesuszenie podłoża może doprowadzić do
opadnięcia ............................. i ..............................

 
 
 

Pielęgnacja roślin
doniczkowych

wyzwanie: uzupełnienie luk w zdaniach poniżej



KWIATY
kolorowanie relaksacyjne



Zabawa na spacer z wnuczką

ćwiczenie można wykonywać też  samemu

wymień wszystko w otoczeniu co ma kolor ... np.
czerwony
ile widzisz okrągłych przedmiotów?
czy czujesz w tej chwili jakiś zapach? jaki? 
zamknij oczy i posłuchaj - jakie dźwięki słyszysz? 
Jeśli nie widać źródła dźwięku - co to może być?
 ....................

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Jakie są Twoje pomysły na stymulację wzroku, słuchu,
węchu a także koncentrację i wspieranie kreatywnego
myślenia?



ODGADNIJ SŁOWO
Nazwij jednym słowem obrazki z kółek i zapisz je w  środku.

kanapa fotel

komoda szafa

kategoryzowanie



ODGADNIJ SŁOWO
Nazwij jednym słowem obrazki z kółek i zapisz je w 

 środku.

sosna dąb

wierzba świerk

kategoryzowanie



ODGADNIJ 
do jakich drzew należą ?

pamięć



 A B C D E F G H I J

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

ODKODUJ OBRAZ
Zamaluj kwadraty według kodu. 

D10, D6, D9, E10, E5, E8, E9, F11, F5, F8, G11, G5, G8, H10, H6,
H7, H8, H9, I10, I11, I12, I13, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, J2, J7, K2, K3,

K6, L3, L4, L6



Uwielbiam czytać

Moja ulubiona książka to



Zaskakujące, jak bardzo myśl może wpłynąć na
sposób postrzegania świata.
W. Wharton, Spóźnieni kochankowie

Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako
konkretna dobroć i wolność konkretnego
człowieka. 
Ks. J. Tischner

Któż by wiedział, że czas leci, gdyby nie lustro i
gdyby nie dzieci. 
J. Sztaudynger

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra.
nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować
tak zwanej życiowej mądrości,
dopóki życie trwa,
póki życie trwa.
A. Osiecka, Na całych jeziorach Ty



Koncentracja

Policz na poprzedniej stronie 

ilość linijek:
ilość słów:
ilość cytatów:

 
Ćwiczenie można wykonywać, aby oderwać

uporczywe myśli, ukoić zdenerwowanie jakimś
wydarzeniem ale też jako rozgrzewkę przed

wymagającym intelektualnie wyzwaniem. 
 
 
 



Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pisać
piórem i atramentem lub na maszynie 

do pisania?

Spisz dla potomnych swoje wspomnienia!



STREFY
REGULACJI

Pełen negatywnych
emocji i mogący

reagować szorstko

Uważny i ogólnie
pozytywny

Czujący się
nieswojo i muszący
się bardziej skupić

Mający mało
energii i motywacji

do codziennych
zajęć

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Niedziela

Dziś czułem się:

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Środa

Dziś czułem się:

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Poniedziałek

Dziś czułem się:

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Wtorek

Dziś czułem się:

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Aby pozostać w
zielonej strefie,
próbowałem:

Czwartek

Dziś czułem się:

Piątek

Dziś czułem się:

Sobota

Dziś czułem się:

Mój tydzień emocji
Nasze emocje można podzielić na cztery strefy: niebieską, zieloną, żółtą i
czerwoną. Zawsze staramy się pozostać lub wrócić do zielonej strefy i
unikać strefy czerwonej. 
Propozycja: wypełniaj codziennie poniższy kalendarz, aby mieć ogląd stref,
przez które przeszedłeś w ciągu tygodnia.

psychoedukacja



Felinoterapia, zwana też terapią z udziałem kota lub
kototerapią, jest jedną z metod animaloterapii
stosowanej u dzieci i u dorosłych. Nazwa pochodzi z
połączenia łacińskiego słowa felis „kot” oraz greckiego
therapeia „terapia”. 
Koty wykorzystuje się w leczeniu osób
niepełnosprawnych, starszych, niedołężnych oraz z
zaburzeniami psychicznymi. Są skuteczne jako terapeuci
przy: nadpobudliwości, ADHD, autyzmie, zespole Downa,
a także przy takich chorobach, jak Alzheimer czy
schizofrenia. Kot w relacjach z człowiekiem jest terapeutą
i jako taki sprawdza się w domach dziecka, domach
opieki, placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach,
hospicjach, a także w edukacji, szkołach  i przedszkolach.
Szczególnie przydatny jest dla osób nieśmiałych, z niską
oceną własnej wartości, zahamowanych społecznie, z
zaburzeniami lękowymi.  Koty w szpitalach to wciąż
innowacyjny sposób leczenia, znacznie rzadszy niż psy.
Prekursorką tej metody jest brazylijska psychiatra Nise
da Silveira, która odkryła dobroczynny wpływ kotów na
chorych, kiedy to przyprowadziła do szpitala 5 kotów i
zauważyła ich zbawienne działanie na pacjentów. Nise da
Silveira stworzyła w 1946 roku Zawodową Sekcję
Terapeutyczną w Narodowym Centrum Psychiatrii w Rio
de Janeiro, a w 1947 roku po raz pierwszy użyła terminu
felinoterapia [Skimina B., 2015, s. 10]. 



W schronisku jest
dwanaście
kotów. 
Tadeusz 
 adoptował dwa z
nich. Ile kotów
zostało w
schronisku?
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Teresa ma dwa koty. Jeden z jej kotów
urodził troje kociąt. Ile kotów ma teraz
Teresa?

Kot poszedł za Panią Marią do domu. P.
Maria miała już trzy koty. Ile kotów ma
obecnie?

Stanisław uratował sześcioro kociąt. Jego przyjaciółka Ela adoptowała
dwa z nich. Ale Zofia przyniosła mu pięcioro znalezionych w szopie na
narzędzia. Postanowili, że każde z nich zostawi sobie dwa a pozostałe
umieszczą w Domach Tymczasowych. Czyli ile?


