
      Jesteśmy już na Facebooku https://facebook.com/centrumalzheimerawaw/  

Centrum Alzheimera, 

zaprasza Szanownych 

Państwa na jubileuszową 

konferencję w ramach 

obchodów Światowego 

Dnia Choroby Alzheimera 

 21-22 września 2021 r. 

w siedzibie  

Centrum Alzheimera przy 

Al. Wilanowskiej 257 

02-730 Warszawa 

 

Konferencja będzie 

transmitowana również  

za pośrednictwem 

platformy Zoom oraz na 

stronie Facebook 

Centrum Alzheimera.  

Zgłoszenie udziału w 

konferencji uprzejmie 

prosimy potwierdzić 

 do 16 września 

sekretariat@ca.waw.pl 

Tel : 22 843 19 23 

Liczba miejsc ograniczona z 

uwagi na obostrzenia 

epidemiczne. 

 

                 

 

 

 

 
 

Zaproszenie 

Mamy zaszczyt zaprosić 

na jubileuszową konferencję 

„10-lecie Centrum 

Alzheimera –dekada 

podejścia  

niefarmakologicznego 

do opieki nad osobami z 

zaburzeniami 

neuropoznawczymi” 

21-22.09.2021 r. 

 

 

 
 



 

 
21.09.2021-  wtorek 

8.45-9.30 Rejestracja uczestników 

9.30-9.45Przywitanie gości, otwarcie konferencji 

9.45-10.05Formalno-prawne uwarunkowania 

podejścia niefarmakologicznego w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej” mec. 

Michał Sieruga prawnik PIK CA 

10.05-10.35„Paradygmat niefarmakologiczny, a 

globalne tendencje w METODACH 

WSPIERANIA z zaburzeniami 

neuropoznawczymi”-MonikaStroińska 

ZAŁOŻYCIELKA CENTRUM Montessori 

Senior 

10.35-11.05„ Zwiększanie dostępności do terapii 

niefarmakologicznych na Mazowszu- projekt 

MCPS Udzielenie pomocy  i oparcia społecznego 

dla osób starszych chorujących psychicznie- 

utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób 

starszych z chorobami otępiennymi , w tym 

chorobą Alzheimera”- Elżbieta Bogucka z-ca 

Dyrektora MCPS 

11.05-11.30 Przerwa na kawę 

Wsparcie technologiczne w terapii i opiece 

długoterminowej nad osobami z zaburzeniami 

neuropoznawczymi 

11.30-11.50Model oceny elementów Całościowej 

Oceny Geriatrycznej e-COG w Domach Pomocy 

Społecznej realizowany w formie Kiosku 

diagnostycznego- stacjonarnego lub mobilnego 

opracowanego w ramach projektu „ Budowa i 

wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia 

usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK 

na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (E-Opieka)- Małgorzata 

Słomian Dyrektor DPS Syrena 

                         

      

 

 

11.50-12.10 Nice life- budowa i wdrożenie zintegrowanego 

systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz 

samodzielności osób starszych- Magdalena Wieczorek, 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.Informacja na 

temat wyników testów projektu w DPS CA- Jerzy 

Pawłowski ASI CA 

12.10-12.55 Przerwa na lunch 

12.55-13.25 „Kształtowanie przestrzeni bez barier- 

projektowanie otoczenia wokół osoby z zaburzeniami 

neuropoznawczymi” dr hab.inż.arch. Anna Szewczenko,  

dr inż.arch. Iwona Benek Politechnika Śląska 

13.25-13.50TOTUPOINT jako sposób na udostępnienie 

specyficznych przestrzeni osobom z niepełnosprawnością 

wzroku i nie tylko- Jan Szuster 

13.50-14.05„ Skutki zdrowotne i społeczne zawieszenia 

procesu terapeutycznego w DDP w związku z pandemią”- 

Urszula Witkowska- Płusa, psycholog DDP 

Jubileuszowa niespodzianka 

22.09.2021- środa 

Różnorodność terapii niefarmakologicznych i ich wpływ 

na funkcjonowanie osób z zaburzeniami 

neuropoznawczymi-wymiar praktyczny 

1. Partnerzy Centrum Alzheimera. Efekty stosowania 

terapii niefarmakologicznych: 

10.00-10.30 „Wpływ dogoterapii na osoby z zespołem 

chorób otępiennych” – Magdalena Nawarecka Prezes 

Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom 

10.30-10.50 Brydż-prewencja demencji, a być może 

terapia? Marek Małysa Przewodniczący Rady Fundacji „ 

Bridge to the People” 

 

 

 

 

 

10.50-11.10 Rola aktywności fizycznej w 

profilaktyce choroby Alzheimera-  

prof. hab. Piotr Bajeta UMK 

11.10-11.30 Efekty zajęć międzypokoleniowych: 

korzyści dla dzieci z przedszkola, korzyści dla 

podopiecznych DDP CA- Sandra Mlak 

terapeuta DDP CA, Mariola Kruszyńska 

Dyrektor Przedszkola nr 46 „W Krainie Baśni” 

11.30-11.50 „ Moc sztuki” warsztaty w Muzeum 

Narodowym w Warszawie- Barbara Tichy 

Adiunkt w Muzeum Narodowym w Warszawie 

11.50-12.25Przerwa na kawę 

12.25-12.40„ Zajęcia ruchowo-taneczne dla 

podopiecznych CA jako proces terapeutyczny”- 

Marcin Hakiel akademia Tańca 

12.40-13.00 Rehabilitacja i aktywizacja 

ruchowa w różnych stadiach choroby- Zbigniew 

Jaranowski kierownik Geriatrycznego 

Centrum Medycznego 

13.00-13.45 2.Terapie niefarmakologiczne 

stosowane w CA w kontekście skuteczności 

oddziaływania- uwarunkowania stosowania: 

-różnorodność zajęć i ich charakter 

terapeutyczny- Marzena Jazowska, psycholog 

DDP CA 

-Montessori senior w aspekcie pracy z osobami 

z zaburzeniami neuropoznawczymi w stopniu 

znacznym- Iwona Kossakowska Terapeuta DPS 

CA 

-terapia czy trening, czyli jak ćwiczyć 

umiejętności poznawcze z Seniorami z 

zespołami otępiennymi w stopniu znacznym, 

Katarzyna Rydz 

14.00 Zakończenie konferencji. Lunch 
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