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▪ Starzenie się społeczeństwa: Co czwarty Polak jest w wieku 60 lat i więcej, a za około 30 lat już 
ponad 40% Polaków będzie po 60. roku życia (GUS).

▪ Choroby otępienne: W Polsce ponad 500 tys. osób cierpi na choroby otępienne, z czego 310 tys. 
osób stanowią chorzy na chorobę Alzheimera. Rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych w 
populacji powyżej 60 r.ż. oscyluje w granicach 15,8% (1,5 mln osób), a łagodnych zaburzeń 
poznawczych 16,8%. Wykazano zależność częstości zaburzeń poznawczych od wieku i 
wykształcenia (badanie Polsenior 2). 

▪ Brak systemowych rozwiązań profilaktycznych: Brak prewencji, wczesnego wykrywania (badania 
przesiewowe po 60 r.ż.) oraz leczenia niesprawności i zaburzeń poznawczych, w tym otępienia, 
uznawanych przez chorych i ich rodziny za objawy starości, co powoduje często niechęć do 
diagnostyki i podjęcia leczenia.

Z jakim problem się mierzymy?



W Siłowni Pamięci chcemy 
upowszechniać i ułatwiać 
treningi umysłu



Treningi umysłu to ćwiczenia mające na celu stymulację różnych funkcji poznawczych

pamięć, logiczne myślenie, uwaga, planowanie, orientacja w przestrzeni, kreatywność, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, mówienie, kojarzenie

Regularny trening umysłu ma dla funkcjonowania poznawczego takie samo znaczenie, jak regularne 
ćwiczenia fizyczne dla kondycji ciała:

▪ budowanie tzw. rezerwy poznawczej dzięki, której lepiej radzimy sobie na starość

▪ poprawa sprawności umysłu w wieku senioralnym - wytwarzanie nowych połączeń synaptycznych 
= poprawa sprawności przewodzenia bodźców

▪ opóźnienie objawów demencji o 5-10 lat

Treningi umysłu





Co robimy w Siłowni 
Pamięci?



Na stronie www.silowniapamieci.pl udostępniamy bezpłatne materiały i narzędzia do treningu umysłu:

▪ zestawy ćwiczeń do pracy indywidualnej dla osób, które chcą ćwiczyć profilaktycznie i terapeutycznie

▪ materiały do zajęć grupowych dla osób, które pracują z seniorami w różnego rodzaju placówkach

▪ scenariusze do treningów w parze dla rodzin, które chcą wykonywać treningi z seniorami w domu 
(seniorzy cierpiący na zaburzenia poznawcze i otępienne) 

▪ aplikacje MEMO na tablet dla osób starszych, które nie boją się nowych technologii (do zajęć 
indywidualnych, rodzinnych i  grupowych)

▪ filmy szkoleniowe ułatwiające prowadzenie treningów umysłu oraz filmy z treningami pamięci

Nasza oferta


