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8 ΣΟΒΑΡΆ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΈΤΟΙΜΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΎΝ
Η ομάδα του Project Bridge είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα 8 παιχνίδια,
που στοχεύουν στα νοητικά και συμπεριφορικά συμπτώματα της άνοιας, και είναι
έτοιμα να παιχτούν και να αξιολογηθούν. Αυτά τα παιχνίδια, 4 επιτραπέζια και 4
ψηφιακά, έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από την ομάδα του προγράμματος,
βασισμένα σε ιδέες των επαγγελματιών υγείας, των σχεδιαστών παιχνιδιών, των
νέων εθελοντών, των ατόμων με άνοια και των πειθαλπόντων τους από την Ελλάδα,
την Ιταλία και την Ρουμανία.
Τα παιχνίδια θα ελέγχουν σε μια σειρά εργαστηρίων, στα οποία θα συμμετέχουν
τουλάχιστον 10 άτομα: άτομα με άνοια, περιθάλποντες, επαγγελματίες υγείας και
νέοι εθελοντές. Τα εργαστήρια στοχεύουν να αυξήσουν την κοινωνική ένταξη των
ατόμων με άνοια μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε παιχνίδια που μπορούν
να ενεργοποιήσουν τις νοητικές τους λειτουργίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν την διάθεσή τους και
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Τα εργαστήρια, και γενικότερα το Bridge project,
στοχεύουν στην γεφύρωση του χάσματος γενεών, να μειώσει το στίγμα για την νόσο
και να αυξήσει τις εθελοντικές δράσεις των νέων εθελοντών στην 3η ηλικία.

Κατά την διεξαγωγή των εργαστηρίων, τα άτομα με άνοια και οι περιθάλποντές
τους, μαζί με τους νέους εθελοντές και τους επαγγελματίες υγείας, θα έχουν
την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί παίζοντας τα παιχνίδια που δημιούργησε
αυτό το πρόγραμμα. Κάθε εργαστήριο θα διαρκέσει 2 ώρες και 2 διαφορετικά
παιχνίδια θα παρουσιάζονται και θα παίζονται. Στο τέλος οι επαγγελματίες
υγείας θα μαζέψουν όλα τα σχόλια για το εργαστήριο και τα παιχνίδια, με στόχο
να εντοπίσουν τα οφέλη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
Όσο το δυνατόν συντομότερα, λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της
πανδημίας, 8 εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα, στην Ελλάδα,
στην Ιταλία και στην Ρουμανία, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη 2020.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
• Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για να συμμετέχετε στις δραστηριότητες,
ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο
https://projectbridge.eu/about-the-project/
•Το Bridge είναι συν-χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αριθμό 2018-1-EL01KA204-047892

ΑΑυτή η δημοσίευση για το Project φτιάχτηκε από τους συμμετέχοντες
οργανισμούς σε συνεργασία ή μεμονωμένα, σε οποιαδήποτε μορφή ή
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσω. Έτσι πρέπει να αναφερθεί ότι,
αντανακλά μόνο την οπτική των συγγραφέων και η Εθνική Αρχή (ΙΚΥ)
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχει

