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K posílení paměti i vztahů poslouží Vlastivědná knížka
pro vzpomínání a procvičování paměti!
Vzpomínka je jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni - praví jedno přísloví.
Pro mnoho starých lidí jsou pěkné vzpomínky to jediné, co je drží při životě.
Vzpomínky jsou důležité pro každého z nás, protože se týkají našeho života, naší
identity, našich pout k místům i lidem. Dáme-li příležitost těm starším mezi
námi, aby vzpomínali, dozvíme se mnoho zajímavého. A také najdeme společnou
řeč. A k tomu dopomůže nová kniha Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti.
Autorky Klára Dvořáková a Klára Cingrošová originálně kombinují procvičování kognitivních funkcí se
vzpomínáním. Zaměřily se na vlastivědné téma, které je u seniorů velmi oblíbené a snadněji navodí
vlastní příjemné vzpomínky. Kniha je využitelná jak v individuální, tak ve skupinové práci se seniory, je
možné ji přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Sestavena je tak, aby byla praktická a nevyžadovala
další větší přípravy. Součástí témat jsou i Správné odpovědi a Doplňující informace. Kniha je interaktivní,
otázkami a náměty nenásilně vybízí k hovoru, naslouchání i sdílení zážitků a zajímavostí. Na knize je
patrné, že autorky využívají zkušenosti z vlastní praxe a inspirace z projektů Reminiscenčního centra.
Knihu vydává Nakladatelství Portál, její představení veřejnosti a médiím se koná v úterý 6. 12. 2016
od 14. hodin v Domově Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4. Kmotrem knihy bude Josef Zíma.
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Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Praktická interaktivní kniha pro seniory navazuje na oblíbenou Knížku pro vzpomínání a procvičování
paměti, kterou vydal Portál v roce 2014. Propojuje tvořivou práci se vzpomínkami s trénováním paměti
a zábavným způsobem odráží důležité události z historie našich krajů, slavné rodáky a občany, zeměpis,
tradice a zvyky. Správné odpovědi jsou vždy zařazené na konec tématu. Knihu ocení profesionálové ve
zdravotnických a sociálních zařízeních a službách, rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, dobrovolníci,
ale i sami senioři, dlouhodobě nemocní či lidé s handicapem.

O autorkách:
Klára Cingrošová pracuje jako koordinátorka volnočasových aktivit pro seniory v Brandýse nad Labem
- Staré Boleslavi, působí i na oddělení lůžek následné péče brandýské nemocnice. Má dlouhodobou
zkušenost s aktivizací seniorů, absolvovala řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci se seniory.
Klára Dvořáková pracuje v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech jako aktivizační a sociální
pracovnice. Působila jako dobrovolník u dlouhodobě nemocných pacientů. Absolvovala řadu kurzů
zaměřených na práci se seniory a s dlouhodobě nemocnými.
Více o knize včetně stažení obálky v tiskové kvalitě zde.
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Nakladatelství Portál vydává na odborné i populární úrovni knihy z oblasti pedagogiky,
psychologie a sociální práce a dalších oborů, dětskou a psychologickou beletrii, knihy her,
tréninků, rozhovorů, osobních svědectví a v neposlední řadě tituly s tematikou spirituality.
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