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1. Wprowadzenie 
Niniejszy dokument przedstawia informacje na temat wyników i przebiegu badania 

ewaluacyjnego zaplanowanego w ramach zadania „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego 

dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób 

starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” [w dalszej części określane 

skrótowo jako zadanie]. 

 

Zebrane w procesie ewaluacji dane pozwoliły na ocenę realizowanych w 2021 roku działań  

w sześciu Dziennych Domach Pobytu [DDP, w dalszej części określani także jako wykonawcy 

zadania], które zostały utworzone w ramach realizowanego zadania publicznego 

finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  

[realizator zadania: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej].  

 

Jest to drugie badanie ewaluacyjne realizowanego zadania od 2020 roku. 

 

Analizując możliwości prowadzenia DDP należy mieć na uwadze kontekst i tło wydarzeń 

epidemiologicznych w Polsce i na świecie. 

 

W marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491, 522, 531 i 565, Dz.U. 2021 poz. 2398) w związku z 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Z 

powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku w znacznym stopniu utrudnione było realizowanie 

większości zaplanowanych działań przez organizatorów DDP. Od stycznia do kwietnia 2021 

roku działania w DDP były realizowane w zmodyfikowanej formie (treningi indywidualne lub w 

formie dojazdowej do uczestników).  

W maju 2021 wróciły zajęcia stacjonarne, prowadzone w formie stacjonarnej w ośrodkach 

DDP. 

  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002398
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2. Podsumowanie głównych wyników 
 

 Przede wszystkim w 2021 roku wszystkie cele zadania były realizowane przez każdy z 

DDP (wykonawców zadania). 

  

 Udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera 

wsparcie wpływa pozytywnie na codzienną aktywność tych osób. Wyniki analiz 

statystycznych na podstawie przekazanych danych diagnostycznych wskazują, że 

realizowane działania pomagają zachować utrzymanie codziennych aktywności. Nie jest 

to możliwe dla wszystkich uczestników, ale analizując dane na poziomie grupowym (bez 

podziału na wykonawców) można wykazać wystąpienie poprawy a tym samym ocenić 

pozytywnie wsparcie. 

 

 Trafnie zidentyfikowana grupa docelowa działań (we wczesnej fazie choroby) oraz 

wdrażanie odpowiednich metod pracy wg organizatorów DDP pozwala na spowolnienie 

procesu choroby. 

 

 Należy podkreślić, że w domach realizowanych było bardzo dużo różnorodnych działań, 

które przyjmują formę formalną (zorganizowaną w ośrodku terapią zajęciową), ale 

również były zajęcia mniej formalne, o charakterze integracyjnym (towarzyskim). Obie 

formy wsparcia wpływają korzystnie na utrzymanie funkcji poznawczych codziennych 

aktywności osób starszych. Nieformalne, towarzyskie wyjścia do kina, kawiarni 

pozwalają włączyć osoby chorujące w życie społeczne. 

 

 Różnorodność jak i liczba działań (formalnych jak i nieformalnych) świadczy o dużym 

zaangażowaniu pracowników DDP w prowadzenie ośrodków ponad to co było 

zaplanowane. 

 

 Organizatorzy zadania zauważają także zmiany w świadomości społecznej na temat 

osób chorych na Alzheimera. Działania promocyjne, w tym wydarzenia realizowane we 

współpracy z lokalnymi dla ośrodków DDP organizacjami przyczyniają się do 

upowszechnienie wiedzy i doświadczenia na temat choroby Alzheimera. 

 

 Organizatorzy działań funkcjonujących DDP uważają, że wypracowanie skutecznych 

metod terapii w czasie realizacji zadania, w tym rehabilitacji to okazja do podniesienia 

kwalifikacji kadry, która pracuje w innych miejscach, np. w opiece nad chorym w 

całodobowych domach opieki. Co więcej w przyszłości będzie można wykorzystać 
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odpowiednio przygotowane pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

Dzięki temu po zakończeniu finansowania będzie można skorzystać z wypracowanych 

efektów. 

 

 Jednym z wyzwań dla prowadzenia DDP były obowiązujące w 2021 roku ograniczenia 

epidemiologiczne. Wśród wyzwań organizatorzy wymieniają również finansowe aspekty 

prowadzenia DDP w tym rosnące koszty funkcjonowania ośrodka oraz znalezienie 

finansowania na kontynuację prac. Trudne jest również samo realizowane zadanie 

przede wszystkim praca z rodziną uczestników i możliwości kontynuacji wsparcia w 

kontekście postępu choroby.  
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Tabela 1. Deklaracje realizowanych działań, w ramach określonych celi zadania 

CZY CEL ZADANIA JEST REALIZOWANY? 1 2 3 4 5 6 

CEL 1: ZORGANIZOWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 2: ZAPEWNIENIE FORM WSPARCIA W ZAKRESIE USŁUG 

SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 3: PRÓBA CZĘŚCIOWEGO UTRZYMANIA CODZIENNYCH 

AKTYWNOŚCI 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 4: INTEGRACJA ORAZ UMOŻLIWIENIE AKTYWNEGO 

UDZIAŁU W ŻYCIU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 5: WSPARCIE OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ (OSÓB 

SPRAWUJĄCYCH FAKTYCZNĄ OPIEKĘ, W SZCZEGÓLNOŚCI 

CZŁONKÓW RODZIN) POPRZEZ EDUKACJĘ, PORADNICTWO 

ORAZ ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 6: ZAPEWNIENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA DDP PO 

ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZGODNIE Z POTRZEBAMI 

ŚRODOWISKA LOKALNEGO (OFERENT PRZEDSTAWI W 

OFERCIE WIZJE PODJĘCIA DZIAŁAŃ DO KONTYNUACJI 

DZIAŁALNOŚCI DDP PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU); 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 7: SYSTEMATYCZNE PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB 

ZATRUDNIONYCH PRZY PROJEKCIE W KIERUNKU ZDOBYCIA 

WYSOKICH KWALIFIKACJI W BUDOWANIU USŁUG I OPIECE 

NAD OSOBAMI STARSZYMI CIERPIĄCYMI Z POWODU 

ZESPOŁU OTĘPIENNEGO W PRZEBIEGU CHOROBY 

ALZHEIMERA WE WSTĘPNYM ETAPIE CHOROBY, W ZAKRESIE 

USŁUG SPOŁECZNYCH; 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 8: PROMOWANIE IDEI DOTYCZĄCEJ OŚRODKÓW 

WSPARCIA DDP; 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL: 9 IMPLEMENTOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA 

DDP W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM; 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CEL 10: BUDOWA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO WOLONTARIATU 

WOKÓŁ DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Legenda: Tak ✓ Nie ✗ 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań oraz konsultacji z wykonawcami zadania 

(organizatorami DDP). 
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3. Rekomendacje 

 Zaleca się przygotowanie standardu podstawowych działań, które realizowane byłyby 

w każdym DDP: 

Wsparcie uczestników: 

1. terapia zajęciowa  

2. fizjoterapia (grupowa lub indywidualna) 

3. organizacja dodatkowych propozycji wsparcia, które wychodziłyby naprzeciw 

potrzebom indywidualnym (również o charakterze mniej formalnym, spotkania 

towarzyskie, wspólne spacery, wyjście do kawiarni, teatru, zapewniające czynny udział 

w życiu społecznym). 

 

Wsparcie opiekunów i rodzin: 

1. konsultacje psychologiczne (poradnictwo) indywidualne, 

2. zapewnienie opieki wytchnieniowej, 

3. prowadzenie grupy wsparcia (najlepiej samopomocowa), 

4. nauka metod radzenia sobie ze stresem w tym: nauka metod relaksacyjnych 

5. organizacja dodatkowych propozycji wsparcia, które wychodziłyby naprzeciw 

indywidualnym potrzebom. 

 Rekomenduje się wprowadzenie systemu monitoringu z określeniem raportowanych 

wskaźników na temat: 

- REKRUTACJI (Czy rekrutowane są osoby we wstępnym i umiarkowanym etapie choroby?) 

- INFORMACJI O REALIZOWANYCH DZIAŁANIACH (Jakie działania są podejmowane z 

określeniem celu, odbiorcy, zdefiniowania formy wsparcia, okresu w jakim jest realizowane, 

liczby godzin?) 

Tabela 2 ZAKRES MONITOROWANIA DZIAŁAŃ 

CEL DO KOGO JEST 
SKIEROWANE 

FORMA WSPARCIA 
(DZIAŁANIE) 

CZAS 
(regularne/nieregularne), 
data jeśli jednorazowe 

LICZBA 
GODZIN 

I uczestnicy fizjoterapia regularne,  

raz w tygodniu 

3 godziny 

V opiekunowie konsultacje 

psychologiczne 

wg indywidualnych 

potrzeb 

30 godzin/mc 

Ok. 2 godz. 

na opiekuna 

II uczestnicy terapia 

reminescencyjna 

regularne, codziennie 2 godziny 

Źródło: opracowanie własne 
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 Rekomenduje się wprowadzenie działań, które pozwolą na wymianę doświadczeń 

między DDP (np. wizyty studyjne, wspólne konferencje, szkolenia, warsztaty, działania 

podsumowujące roczną działalność). 

 

 Rekomenduje się wprowadzenie dodatkowych działań łączenia opiekunów w grupy 

samopomocowe w ramach danego DDP oraz w ramach kilku współpracujących DDP. 
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4. Przedmiot zamówienia i cele projektu 
Kluczowe informacje o zadaniu publicznym 

Założenia zadania publicznego zostały opracowane w oparciu o „Strategię Polityki Społecznej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”1, "Roczny program współpracy 

Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2020 rok"2, „Mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu nerwowego 

(neurologicznych wieku podeszłego) dla województwa mazowieckiego”3, „Raport Najwyższej 

Izby Kontroli nr LKA.410.009.2016”4 oraz „Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018–2022”5. W ramach otwartego konkursu 

ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze 

„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” wyłoniono 6 podmiotów realizujących zadanie. 

 

Tabela 3. Nazwa podmiotów realizujących zadanie oraz adres ośrodków DDP 

Lp. Organizator DDPu Nazwa DDPu Adres DDPu 

1.  
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Rodzin, "Nowe Perspektywy" 

Dzienny Dom Pobytu „Radosna 
Przystań” 

ul. Lubońskiego 2, 26-
600 Radom 

2.  
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Dzienny Dom Pobytu, „Zakątek 
Seniora” w Serocku 

ul. Wyzwolenia 31, 05-
140 Serock 

3.  
Fundacja  
"Mocni Mocą Nadziei" 

Dzienny Dom Pobytu 
„Przystań” 

Myśliborzyce 26, 09-414 
Brudzeń Duży 

4.  
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Choroba Alzheimera 

Dzienny Dom Pobytu 
„Kotwica” 

ul. Sokołowska 161, 08-
110 Siedlce 

5.  
Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom  
z Chorobą Alzheimera 

Dzienny Dom Pobytu – Płockie 
Centrum Alzheimera 

ul. Otolińska 6, 09-407 
Płock 

6.  
Fundacja  
ZDROWIE W GŁOWIE, 

Dzienny Dom Pobytu  
„Drewnicka Przystań” 

ul. Rychlińskiego 1,  
05-091 Ząbki 

                                                   

 
1http://www.mcps.com.pl/images/docs/uchwala/20141700_zalacznik.pdf 
2http://www.dialog.mazovia.pl/files/Programy%20wsp%C3%B3%C5%82pracy/2020/program_wspolpracy_2020.pdf 
3http://mpz.mz.gov.pl/wpcontent/uploads/sites/4/2019/05/mpz_choroby_neuro_wieku_podeszlego_mazowieckie.pdf 
4 https://www.nik.gov.pl/plik/id,13694,vp,16130.pdf, 
5 https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2021/09/mcps-program-druk.pdf 

http://www.mcps.com.pl/images/docs/uchwala/20141700_zalacznik.pdf
http://www.dialog.mazovia.pl/files/Programy%20wsp%C3%B3%C5%82pracy/2020/program_wspolpracy_2020.pdf
http://mpz.mz.gov.pl/wpcontent/uploads/sites/4/2019/05/mpz_choroby_neuro_wieku_podeszlego_mazowieckie.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,13694,vp,16130.pdf
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Źródło: dane MCPS, UWAGA! Kolejność wymienionych powyżej wykonawców zadania (organizacji, DDP) nie odzwierciedla 

porządku prezentowania ich działalności (czyli inaczej zakodowania DDP) w dalszej części raportu. 

Celami realizacji zadania są: 

1) zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie usług społecznych6  

w ramach Dziennych Domów Pobytu (DDP) dla osób starszych7 cierpiących z powodu 

zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby 

oraz posiłku w ramach pilotażowego programu, przygotowującego do opracowania 

wojewódzkiej strategii na rzecz chorych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą 

Alzheimera; 

2) zapewnienie form wsparcia w zakresie usług społecznych, w szczególności 

dedykowanym osobom chorym umożliwiających jak najdłuższe samodzielne 

funkcjonowanie osoby starszej cierpiącej z powodu zespołu otępiennego w przebiegu 

choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby w środowisku zamieszkania; 

3) próba częściowego utrzymania codziennych aktywności osób starszych cierpiących z 

powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie 

choroby; 

4) integracja oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności; 

5) wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi cierpiącymi z powodu 

zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby 

(osób sprawujących faktyczną opiekę, w szczególności członków rodzin) poprzez 

edukację, poradnictwo oraz oddziaływania terapeutyczne; 

6) w miarę możliwości zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu 

zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego; 

7) systematyczne podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych przy projekcie w 

kierunku zdobycia wysokich kwalifikacji w budowaniu usług i opiece nad osobami 

starszymi cierpiącymi z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera 

we wstępnym etapie choroby, w zakresie usług społecznych; 

8) promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP; 

9) implementowanie modelu funkcjonowania DDP w województwie mazowieckim; 

10) budowanie międzypokoleniowego wolontariatu wokół działań projektowych. 

  

                                                   

 

6 M. Grewiński, Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, (w:) „Ekonomia społeczna”, 

nr 3/2013. 

7 Pojęcie osoba starsza użyte w rozumieniu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021. 
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5. Zakres i cel badania ewaluacyjnego 
Treść raportu odpowiada na dwa główne pytania: 

1) Czy cele zadania publicznego są realizowane/spełniane? 

2) Czy wsparcie udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą 

Alzheimera skutkuje/wpływa (a jeśli tak, to w jakim stopniu) na codzienną aktywność tych 

osób? Pomocniczymi pytaniami są: Jakie usługi są oferowane? Jak często? Jak udzielane 

wsparcie wpływa na codzienną aktywność uczestników? Czy nastąpiła poprawa zatrzymanie 

pogorszenie stanu zdrowia uczestników? 

 

Źródłem informacji na temat zrealizowanych aktywności były sprawozdania roczne z 

działalności DDP w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. oraz przeprowadzone w okresie od 

czerwca do końca września 2022 roku konsultacje.  

Badania diagnostyczne z użyciem Kwestionariusza oceny funkcjonowania posłużyły do oceny 

wpływu udziału w zajęciach na codzienną aktywność uczestników. Narzędzie zostało 

szczegółowo opisane w dalszej części raportu, tj. dotyczącej Wyników Pomiaru. 

W przygotowanej ocenie wybrano dwa kryteria ewaluacyjne: skuteczność oraz użyteczność. 

6. Szczegółowe wyniki 
 

Opis działań 

Szczegółowe  informacje specyfikujące zadanie określone zostały w wytycznych w sprawie 

otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Udzielenie 

pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie 

Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą 

Alzheimera8.  

 

Ze względu na utrzymującą się̨ sytuację epidemiologiczną od stycznia do kwietnia 2021 roku 

zajęcia z podopiecznymi placówek musiały zostać zmodyfikowane, np. ograniczone na rzecz 

treningów indywidualnych lub w formie dojazdowej do beneficjenta, w miejscu zamieszkania 

(za dobrowolną zgodą uczestnika, skonsultowaną z opiekunami/rodzinami). Dobrą praktyką, 

uwzględniającą sytuację było wprowadzenie na zajęciach tematyki dotyczącej obecnej sytuacji 

                                                   

 
8 Źródło: Uchwała nr 284 / 107 / 20, Zarządu Województwa Mazowieckiego, z dnia 25 lutego 2020 r. 
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epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny 

osobistej i otoczenia oraz zachowania dystansu społecznego. W maju 2021 wróciły zajęcia w 

formie stacjonarnej. 

 

Ocena realizacji celów 

W poszczególnych Domach prowadzona była i nadal jest 9bardzo różnorodna oferta działań 

wspierających, dzięki temu istnieje możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczestników programu.  Daje to szansę na utrzymywanie codziennych 

aktywności. 

 

CEL 1: Zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie usług społecznych 

To zapewnienie na terenie DDP zgodnie ze standardami, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943), działań w zakresie 

aktywizacji: fizycznej, intelektualnej, integracyjnej, kulturalno-oświatowej, np. pielęgniarki, 

opiekuna, terapeuty zajęciowego, logopedy, organizatora życia kulturalnego.  

 

Wszystkie ośrodki oferowały formy wsparcia w zakresie opieki pielęgniarskiej, wsparcie i 

terapię psychologiczną, opiekę specjalisty logopedy, fizjoterapeuty. W niektórych ośrodkach 

można skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego oraz konsultacji psychiatry lub 

neurologa. Są to dodatkowe działania podjęte przez oferenta wykraczające poza ramy 

konkursowe. 

Tabela 4 Oferowane formy wsparcia w poszczególnych DDP 

FORMA WSPARCIA: 1 2 3 4 5 6 

OPIEKA PIELĘGNIARSKA/ OPIEKUN  
OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO ✓ ✓ - ✓ - ✓ 
WSPARCIE I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
OPIEKA SPECJALISTY: LOGOPEDY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
OPIEKA SPECJALISTY: FIZJOTERAPEUTY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
OPIEKA SPECJALISTY: DIETETYKA/SPECJALNA DIETA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
+ DODATKOWE DZIAŁANIA KONSULTACJE SPECJALISTY: 

PSYCHIATRY/NEUROLOGA10 
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

                                                   

 

9 Na moment badania ewaluacyjnego. 

10 Dodatkowe działanie podjęte przez oferenta wykraczające poza ramy konkursowe. 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań oraz konsultacji z wykonawcami zadania (organizatorami DDP). 

Dodatkowo jeden DDP opisał w sprawozdaniu działanie mobilnego asystenta, które można 

uznać za działania innowacyjne. 

Zdaniem ekspertów usługi specjalistyczne zorganizowane w ramach programu mają duży 

wpływ na aktywność osób z zespołami otępiennymi. Zwraca uwagę duża różnorodność 

oferowanego wsparcia dostosowanego do potrzeb uczestników.  Indywidualizacja oferty jest 

podstawą efektywności w przypadku osób znajdujących się na różnych stadiach 

zaawansowania zespołów otępiennych. 

CEL 2: Zapewnienie form wsparcia w zakresie usług społecznych, w szczególności 

dedykowanym osobom chorym umożliwiających jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie 

osoby starszej cierpiącej z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we 

wstępnym etapie choroby w środowisku zamieszkania11. 

 

Wsparcie w zakresie usług społecznych w środowisku zamieszkania oferowane przez DDP 

dotyczą kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i 

umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu. Charakter funkcjonowania Dziennych 

Domów Pobytu to wsparcie w zakresie opieki i organizacji aktywności w trybie dziennym. 

Większość działań podejmowanych jest w tygodniu, w określonych godzinach otwarcia 

ośrodków. Niektóre dodatkowe wydarzenia specjalne odbywają się w weekendy. Taka forma 

aktywności wspiera najdłuższe samodzielne funkcjonowanie osoby starszej, która pozostaje w 

swoim środowisku zamieszkania. 

 

Dobrą praktyką w jednym z domów była obserwacja "domowa" uczestników. 

„Obserwacja "domowa" uczestników projektu, która pozwala na poznanie możliwości 

poszczególnych osób w wykonywaniu codziennych czynności, ich zainteresowań,́ sprawności i 

potrzeb, odnajdywania się̨ w rzeczywistości, radzenia sobie w życiu codziennym. Ta wiedza 

przydatna jest w opracowaniu indywidualnych planów terapii aktywizująco- wspomagającej.” DDP 4

W opinii eksperckiej DDP przyjmują i realizują zasadę kluczowego znaczenia oddziaływań 

prowadzonych w miejscu zamieszkania skupionych na treningu umiejętności społecznych 

obejmujących podtrzymywanie zdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych –

co umożliwia samodzielną egzystencję osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym 

chorobą Alzheimera. Wsparcie w środowisku zamieszkania (społeczności lokalnej) to podstawa 

                                                   

 
11 W przypadku usług społecznych, trzeba uwzględniać także usługi pracownika socjalnego, asystenta osoby starszej/rodziny, 

radcy prawnego, psychologa, pomagających w prowadzeniu domu, załatwianiu codziennych spraw. 
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aktywności realizowanych w modelu środowiskowym. Można uznać, że prowadzone w 

programie działania lokują się w tym nurcie i tym samym spełniają nowoczesne standardy 

zapewniania opieki. 

Cel 2: realizacja form wsparcia zapewniających jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie 

osoby starszej ściśle związany jest również działaniami realizowanymi w ramach Celu 3: Próbą 

częściowego utrzymania codziennych aktywności. Organizatorzy w sprawozdaniach oraz 

konsultacjach powoływali się na realizację działań zamiennie między celami 2 i 3.  

 

CEL 3: Próba częściowego utrzymania codziennych aktywności 

 

W ramach działań dotyczących utrzymania codziennych aktywności prowadzone są treningi, 

rozwijające i podtrzymujące umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w życiu 

codziennym, np. zajęcia z zakresu samoobsługi (przygotowywanie posiłków oraz miejsca do 

prowadzenia zajęć), wzajemna pomoc w wykonywaniu różnych czynności w ośrodku ( pomoc 

w ubieraniu, w wykonywaniu ćwiczeń etc.), samoobsługa w zakresie czynności fizjologicznych i 

higienicznych, spacery na świeżym powietrzu, hortiterapia, wprowadzenie systemu dyżurów w 

opiece nad florą i fauną w placówce i wokół niej, trening kulinarny, trening orientacji w 

terenie.  

 

Tabela 5  Formy wsparcia w ramach działań dotyczących utrzymania codziennych aktywności 

RODZAJ DZIAŁANIA 1 2 3 4 5 6 

TRENING PODTRZYMYWANIE UMIEJĘTNOŚCI  

DBANIA O HIGIENĘ I WYGLĄD 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TRENING/PODTRZYMYWANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGI I UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH/SOCJOTERAPIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  

(NP. ARTETERAPIA/BIBLIOTERAPIA/CHOREOTERAPIA 

/ŚPIEW/RELAKSACJA) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TRENING KULINARNY ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań oraz konsultacji z wykonawcami zadania (organizatorami DDP).  

 

W 2021 roku kontynuowana była zindywidualizowana i kompleksowa działalność dostosowana 

do uczestników. Wszystkie DDP realizują zajęcia z zakresu terapii poznawczej, terapii 

remiscencyjnej, terapii zajęciowej, muzykoterapii, choreoterapii, zajęcia z fizjoterapeutą oraz 

zajęcia z logopedą.  
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Ponadto każdy DDP oferuje zindywidualizowaną ofertę zajęć w tym również: 

 Ludoterapia 

 Terapia ręki 

 Komputerowe 

 Hortiterapia/Ergoterapia 

 Zajęcia z psychologiem 

 Zajęcia edukacyjne „4 Strony Świata” 

 Zajęcia innowacyjne z tabletami 

multimedialnymi-trening pamięci 

 Dogoterapia 

 Alpakoterapia 

 Kulinarne 

 Arteterapia/ malarskie/plastyczne 

 Nauka języków 

 Gra w brydża 

 Terapia tańcem i ruchem 

 Joga 

 Masaż 

 Spotkania kulturalono-oświatowe 

 Elementy języka migowego 

 Biblioterapia.

 
Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań oraz konsultacji z wykonawcami zadania (organizatorami DDP).  

 

Wśród oferowanych zajęć znajdują się również aktywności na świeżym powietrzu. Oprócz 

wymienionej powyżej Hortiterapii, czyli prac w ogródku, odbywane są wspólne spacery lub 

wycieczki piesze po miejscowości, wyjścia do kina, teatru, do kręgielni, kawiarni czy pikniki w 

miejscach publicznego wypoczynku. Zwiedzanie miasta, spacery edukacyjno– rekreacyjne, 

zdaniem organizatorów mają na celu, poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej, samopoczucia, 

nastroju, koordynacji wzrokowo – ruchowej, a także jest to kreatywny sposób spędzenia czasu 

wolnego.  

 

„W ostatnim okresie do naszego Ośrodka zgłasza się coraz więcej osób potrzebujących 

 i kwalifikujących się do podjęcia działań terapeutycznych. Widzimy dużą potrzebą 

kontynuowania działań i rozszerzania oferty.” DDP 1 

 
Źródło: konsultacje z wykonawcami zadania (organizatorami DDP). 

 

W DDP prowadzone są liczne zajęcia uwzględniające uzdolnienia i preferencje użytkowników. 

Bazowanie na zasobach i podążanie za silnymi stronami osób korzystających z usług DDP jest 

zdecydowanie ważną formą pracy terapeutycznej.  Prowadzone działania mają pozytywny 

wpływ na utrzymanie codziennej aktywności. Jest to możliwe dzięki zindywidualizowaniu 

oferty oraz jej różnorodności. Dzięki temu wzrasta efektywność pomocy i możliwe jest 

spowolnienie rozwoju zespołów otępiennych w kontekście poziomu codziennych aktywności i 

samodzielności. 

 

CEL 4: Integracja oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności 

 

W analizowanym zadaniu wszyscy wykonawcy realizują cel związany z integracją ze 

środowiskiem lokalnym. Stanowi ona jeden z ważnych elementów pomocy zapewnianej w 

ramach modelu środowiskowego. Jest to niezwykle ważne w kontekście destygmatyzacji osób 
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z zespołami otępiennymi. Oczywiście integracja jest dostosowana do stopnia zaawansowania 

zespołów otępiennych u uczestników. Dlatego też należy po raz kolejny podkreślić znaczenie 

zróżnicowania oferowanych ofert aktywizacyjnych w zależności od możliwości uczestników. 

 

Działania integracyjne oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności 

interpretowane są jako działania wewnątrz integracyjne między podopiecznymi oraz na 

zewnątrz w ramach współpracy z innymi lokalnymi organizacjami. Działania różnią się między 

DDP formą. Przykładowe działania: działania wewnątrz integracyjne: obchodzenie imienin, 

świąt, działania integracyjne zewnętrzne we współpracy z lokalnymi organizacjami: wspólna 

organizacja wydarzeń okolicznościowych, udział w wydarzeniach organizowanych przez inne 

ośrodki, przyjmowanie gości w ramach współpracy międzypokoleniowej, np. współpraca z 

przedszkolem, Środowiskowym Domem Samopomocy. 

 

Włączanie w życie publiczne starszych osób korzystających z oferty DDP, jak sami organizatorzy 

podkreślają, odbywa się poprzez uczestniczenie w nich, ale i współorganizowanie lokalnych 

wydarzeń senioralnych w ramach współpracy z innymi lokalnymi organizacjami. Organizowane 

wspólnie są np. festyny, wycieczki inne imprezy tematyczne oraz warsztaty.  Odbywają się 

również wyjścia kulturalno-oświatowe np. wycieczki do muzeum, kawiarni. 

 

DDP wpisują się w specyfikę osadzonych w środowisku placówek usługowych, które korzystają 

z zasobów użytkowników oraz członków lokalnej wspólnoty. Liczne przejawy tej formy pracy 

prowadzone w DDP są szczególnie ważne, bowiem uruchamiają niejako naturalne 

przeświadczenia osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera o 

przynależności do i wpływie na najbliższe otoczenie społeczne.    

 

CEL 5: Wsparcie osób sprawujących opiekę (osób sprawujących faktyczną opiekę,  

w szczególności członków rodzin) poprzez edukację, poradnictwo oraz oddziaływania 

terapeutyczne 

 

Organizacje oferują bardzo różnorodne formy wsparcia opiekunów i członków rodzin, z których 

osoby korzystają w miarę swoich potrzeb. Opiekunowie mogą skorzystać z m.in. z grup 

wsparcia, szkoleń dla opiekunów, psychoedukacji, porad prawnych. Prowadzone są kontakty 

indywidualne, kontakt telefoniczny, mailowy. Celem było zapewnienie komplementarności 

procesu wsparcia całych rodzin, a także nosiło znamiona profilaktyki ewentualnych chorób i 

innych problemów społecznych towarzyszących chorobie osoby bliskiej i konieczności opieki 

nad tymi osobami, co może prowadzić do wyłączenia z życia społecznego.  

 

W ocenie eksperckiej pojawia się rekomendacja, aby przygotowanie oferty wsparcia 

opiekunów było możliwie kompleksowe. Eksperci zalecają przygotowanie standardu 

podstawowych działań, które realizowane byłyby w każdym DDP: 
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- konsultacje psychologiczne (poradnictwo) indywidualne, 

- zapewnienie opieki wytchnieniowej, 

- prowadzenie grupy wsparcia (najlepiej samopomocowa), 

- nauka metod radzenia sobie ze stresem w tym: nauka metod relaksacyjnych. 

 

Oprócz "standardowego" zestawu działań dla wszystkich DDPów, dobrym rozwiązaniem jest 

wprowadzenie indywidualnych (dostosowanych do specyficznej sytuacji) propozycji wsparcia, 

które wychodziłyby naprzeciw różnym indywidualnym potrzebom. 

Dobrą praktyką, którą można polecić jest działanie mobilnego asystenta, które w trakcie 

programu pozwoliło opiekunowi zapoznać się i oswoić z możliwością korzystania z pomocy 

osób trzecich, czy specjalnych ośrodków, z korzyścią i dla nich i dla chorującego. Działanie ma 

na celu zachęcenie w przyszłości angażowania opiekunów do szukania pomocy u innych i 

dbania również o swoje potrzeby. 

Kolejną ciekawą propozycją była organizacja wspólnych zajęć w terenie o charakterze 

terapeutyczno-rehabilitacyjnym i integracyjnym dla podopiecznych, ich rodzin. 

Działania oferowane w projekcie są adekwatne i dostosowane do potrzeb opiekunów. 

Szczególnie cenne są tu oddziaływania psychologiczne i umiejętności radzenia sobie ze 

stresem. Jest to szczególnie ważne, obciążenie psychiczne i fizyczne opiekunów to kwestie 

którym trzeba poświęcić szczególnie dużo uwagi. 

 

W tym ważnym obszarze DDP stosują szereg zindywidualizowanych form oddziaływań 

(terapeutycznych, psychoedukacyjnych, z obszaru poradnictwa oraz samopomocy), które mają 

kluczowe i pozytywne znaczenia dla funkcjonowania użytkowników usług.  

 

Eksperci proponują rozważenie wprowadzenia łączenia opiekunów w grupy samopomocowe w 

ramach danego DDP oraz w ramach kilku współpracujących DDP.  

 

 

CEL 6: zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu zgodnie z 

potrzebami środowiska lokalnego (oferent przedstawi w ofercie wizje podjęcia działań do 

kontynuacji działalności DDP po zakończeniu konkursu); 

 

Organizatorzy podjęli kroki związane z kontynuacją działania DDP. Prowadzone były rozmowy z 

lokalnymi władzami i poszukiwania innych programów wsparcia finansowego m.in. ze źródeł 

zagranicznych. Co więcej prowadzono rozmowy z opiekunami uczestników w celu przyłączenia 

się do informowania o tym, jak ważna i potrzebna jest taka placówka w środowisku. Trzeba 

podkreślić element zaaktywizowania społecznego (samych opiekunów, rodzin) do działań na 

rzecz utrzymania takich placówek.  



 

19 

 

„Działalność DDP przynosi korzyści zarówno dla Uczestników projektu, którzy dzięki terapii 

dłużej funkcjonują w środowisku domowym jak również ich rodzin i opiekunów. 

Opiekunowie naszych Uczestników mogą normalnie funkcjonować, podejmować pracę 

zawodową oraz dbać o prawidłowe relacje rodzinne. Rodziny same wyszły z inicjatywą o 

przedłużenie działalności DDP, pisząc prośby do różnorakich instytucji mających wpływ na 

jego kontynuację.” DDP 4  

 
Źródło: konsultacje z wykonawcami zadania (organizatorami DDP). 

 

CEL 7: systematyczne podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych przy projekcie w 

kierunku zdobycia wysokich kwalifikacji w budowaniu usług i opiece nad osobami starszymi 

cierpiącymi z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym 

etapie choroby, w zakresie usług społecznych; 

 

We wszystkich DDP realizowane są działania mające na celu podnoszenie kompetencji osób 

zatrudnionych przy realizacji zadania.  

Są to:  

 Wykłady i spotkania tematyczne (m.in. Jak pracować z osobą z chorobą otępienną, 

Pozytywne podejście do opieki. Zrozumieć postęp choroby i zachowania, które 

wpływają na opiekę i codzienne funkcjonowanie, Spotkanie z dietetykiem na temat 

zdrowego odżywiania.) 

 Szkolenia z zakresu psychologicznych i psychiatrycznych aspektów pracy z osobami 

dotkniętymi chorobami otępiennymi i ich otoczeniem. 

 Wizyty studyjne (wskazane miejsce w Nowym Sączu i Warszawie) 

 Job shadowing: spotkania w innych ośrodkach. 

Założeniem tej formy szkoleniowej było podpatrywanie i przenoszenie do pracy w ośrodku 

DDP form i metod pracy stosowanych w innych placówkach tego typu. 

 

 

CEL 8: promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP; 

 

Działania promocyjne realizowane są w różnych formach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Prowadzona była kampania społeczna w formie rozpowszechnienia lokalnie plakatów, ulotek. 

Przygotowano foldery informacyjne rozpowszechniane lokalnie. Ukazywały się artykuły w 

lokalnej prasie. Na stronie internetowej „Wirtualna Polska” ukazał się wywiad z Panią Prezes 

jednego Stowarzyszenia realizującego zadanie.  Organizatorzy DDP brali udział w audycjach 

radiowych m.in na antenie Polskiego Radia program pierwszy. Działania DDP promowane są 

również w social mediach (facebook). Co więcej organizowane niektóre DDP organizują 

otwarte spotkania informacyjne dedykowane tematyce choroby Alzheimera.  
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CEL: 9 implementowanie modelu funkcjonowania DDP w województwie mazowieckim; 

 

Na terenie województwa mazowieckiego istnieją prywatne oraz finansowane z środków 

publicznych (pomoc społeczna) domy dziennego pobytu dla osób starszych. Jedynie kilka 

prywatnych ośrodków świadczy usługi dedykowane osobom z chorobami otępiennymi.12 

 

Organizatorzy DDP zauważyli, że w ich lokalnej okolicy - w gminach funkcjonują pojedyncze 

Dzienne Domy "Senior+" oraz kluby "Senior+" jednak ich zakres działania i cele są inne niż te 

realizowane przez DDP. Co istotne, Wykonawcy zadania deklarują nawiązanie współpracy z 

lokalnymi placówkami, które mogą być partnerem m.in. inne DDP, DPS, Kluby seniora.13 

Jednak nie zauważono, aby inne podmioty, z którymi sześć ośrodków realizuje zadanie 

publiczne realizowany dokładnie taki model wsparcia jak ewaluowany i aby oferowały 

podobne działania. 

 

 

CEL 10: budowa międzypokoleniowego wolontariatu wokół działań projektowych. 

 

Cel 10 realizowany jest poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez inne ośrodki, a 

także przyjmowanie gości w ramach tzw. współpracy międzypokoleniowej. Organizowane są 

zajęcia z dziećmi z przedszkoli i domów dziecka np. biblioterapia międzypokoleniowa z 

elementami terapii plastycznej, lub inne wydarzenia np. ognisko integracyjno – 

międzypokoleniowe z udziałem młodzieży szkolnej. Przy jednej placówce DDP został 

uruchomiony klub wolontariatu, który będzie zrzeszał podopiecznych placówki, jak i młodzież i 

osoby w wieku produkcyjnym z terenu objętego działaniami projektowymi.  

 

Zauważyć można, że w każdym DDP realizowane są „Aktywności otwierające”. Wszelkie prace 

podejmowane z udziałem lokalnej społeczności (np. teatr międzypokoleniowy), inicjatywy 

łączące uczestników z poszczególnych DDP są niezwykle ważne ze względu na zadanie 

stymulujące pomoc wzajemną podejmowaną przez użytkowników poszczególnych DDP.  

 

  

                                                   

 
12 Źródło: analizy danych zastanych wyszukiwanych ogólnodostępnych informacji teleadresowych nt. placówek o podobnej 

działalności. Informacja z dnia 30.09.2022r. 

13 Źródło: konsultacje z wykonawcami zadania (organizatorami DDP). 
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WYZWANIA SZANSE 

 Obowiązujące w 2021 roku ograniczenia 
epidemiologiczne 

„Największym wyzwaniem był czas pandemii, co 
wiązało się z chwilowym wstrzymaniem działań 
placówki. Musieliśmy przejść na system opieki w 
miejscu zamieszkania podopiecznego, jednakże 
nie wszyscy wyrazili chęć skorzystanie z tej formy 
pomocy.” DDP 
 
„Początkowym wyzwaniem było zorganizowanie 
pracy w trakcie pandemii, czyli dojazdowej do 
beneficjenta oraz prowadzenie zajęć w miejscu 
zamieszkania uczestników DDP.” DDP 
 
„Niestety w tym okresie istotnym negatywnym 
czynnikiem była sytuacja pobytu uczestników w 
ich domach (brak uczestnictwa w DDP), w tym 
okresie widoczny był regres nabytych już 
umiejętności, osoby te często blokowały się. 
Trudną sytuacją było również przekonanie 
uczestników do poddania się hybrydowemu 
systemowi działań placówki z uwagi na charakter 
obszaru objętego działaniami placówki, 
zwłaszcza obszar terenów wiejskich, gdzie nie 
jest rozwinięta siec teleinformatyczna, a ponadto 
w dużej mierze występuje deficyt w zakresie 
umiejętności użytkowych np. w obsłudze 
komputerów czy też Internetu.” DDP 

 Rosnące koszty funkcjonowania ośrodka 

„Zmiany we wszystkich dziedzinach życia, w 
których uczestniczymy na przełomie lat 2021-
2022 nie ułatwiały i nie ułatwiają realizację 
projektu z w zakresie finansowania. Rosnące 
gwałtownie ceny produktów i usług, zmiany 
przepisów, wymuszają wprowadzanie działań 
alternatywnych, a czasami nawet rezygnację z 
niektórych”. DDP 
 

 Znalezienie finansowania na kontynuację 
prac 

„Największym natomiast wyzwaniem było i jest 
nawiązanie konstruktywnego kontaktu z 
władzami samorządowymi, odnośnie do 

 Wykorzystanie w pracy doświadczonej 
kadry 

Organizatorzy działań funkcjonujących DDP 
posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z 
uczestnikami. 

 

 Możliwość nabycia nowej, aktualnej  
oraz poszerzenie dotychczasowej wiedzy 

Wypracowanie skutecznych metod terapii, 
rehabilitacji to okazja do podnoszenie 
kwalifikacji kadry, która pracuje w innych 
miejscach, np. w opiece nad chorym w 
całodobowych domach opieki. 
 
„Podniesienie kompetencji personelu 
zatrudnionego przy realizacji projektu, poprzez 
udział w szkoleniach i konferencjach na temat 
zespołów otępiennych.” DDP 
 
Organizatorzy deklarują, że zdobyte 
doświadczenie będzie traktowane jako materiał, 
możliwy do wykorzystania w szkoleniach 
opiekunów nieformalnych i formalnych. 
Informacje będą przekazywane słuchaczom 
kierunków medycznych podczas praktyk.  

 Możliwość upowszechniania wiedzy  
i doświadczenia 

Organizatorzy zauważają zmiany w świadomości 
społecznej na temat osób chorych na 
Alzheimera. 
  
„Dzięki prowadzonym w ramach projektu 
działań promocyjnych/kampanii dotyczących 
działań placówki DDP, wzrasta świadomość o 
chorobie Alzheimera oraz o dostępnej pomocy 
jaką można otrzymać.” DDP 
 
„Działania te ułatwiają nam pozyskiwanie 
odbiorców naszych działań czy też 
ewentualnych sponsorów.” DDP 
 
„Dodatkowo prowadzenie DDP daje możliwość 
opiekunom dostarczenia fachowej wiedzy nt. 
Choroby, którą mogą wykorzystać w pracy z 
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realnego wsparcia w kontynuowaniu 
rozpoczętego projektu” DDP 
 
„Obserwując działania skierowane na seniorów 
(potrzebujących większego czy mniejszego 
wsparcia) sytuacja w kraju wygląda ponuro. 
Raport NIK po kontroli realizacji programu 
"Senior+" wskazuje, że zmniejszające się budżety 
samorządów stanowią bardzo poważne 
zagrożenie dla funkcjonowania DDP "Senior+", 
Bardzo spada też zainteresowanie samorządów 
realizacją takich programów, ponieważ 
proponowane kwoty dotacji bardzo odbiegają od 
rzeczywistych kosztów utworzenia i prowadzenia 
takich domów. W jeszcze gorszej sytuacji są 
organizacje pozarządowe i prowadzone przez nie 
specjalistyczne domy, gdzie koszty 
funkcjonowania są jeszcze wyższe, Organizacje 
nie posiadają własnych źródeł finansowania i w 
znacznym stopniu są odcięte od wielu funduszy.  
Zupełnie obcy jest rządzącym i społeczeństwu 
bilans kosztów wczesnej diagnostyki i terapii z 
kosztami społecznymi choroby Alzheimera.” DDP 

 Postęp choroby 

„Największym wyzwaniem jest praca z rodziną  
i możliwości kontynuacji wsparcia w kontekście 
postępu choroby.” DDP 

członkiem rodziny, dotkniętym tą chorobą oraz 
realizować czynności, wynikające z 
funkcjonowania dnia codziennego.” DDP 

 Możliwość realizowania idei  
włączania społecznego 

„Dzięki takim placówkom osoby te nie są 
wykluczone społecznie, wręcz przeciwnie 
znajdują się w środowisku osób o podobnych 
problemach, z jednoczesną pomocą wielu 
specjalistów.” DDP 

 Dobrze zidentyfikowana grupa docelowa 
działań we wczesnej fazie choroby 

„Wczesna diagnoza i wczesna terapia to 
wydłużenie "dobrego życia" chorego i jego 
rodziny oraz obniżenie kosztów społecznych 
choroby.”  DDP 

 Zauważalne przez organizatorów 
pozytywne efekty wpływu działań 

Wdrażane są skuteczne metody pracy, działania, 
które zdaniem organizatorów, pozwalają na 
spowolnienie choroby. 
 
„Działania DDP ukierunkowane na kształtowanie 
funkcji poznawczych znacząco dają pozytywne 
efekty w funkcjonowaniu psycho-fizycznym 
osób dotkniętych chorobą otępienną, w tym 
chorobą Alzheimera.” DDP 
 
„Obecnie działania DDP nareszcie mogą być 
realizowane względnie w pełnym zakresie, 
dlatego tez uczestnicy poddawani są dość 
obszernym indywidulanym planom działania, a 
ich praca wywołuje widoczne efekty.” DDP 

 Przygotowana już odpowiednia 
infrastruktura i zaplecze DDP do dalszej 
działalności 

„Odpowiednio przygotowane pomieszczenia jak 
również wyposażenie do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych.” DDP 

 

Tabela 6 Wyzwania i szanse w czasie realizacji zadania 
Źródło: opracowanie na podstawie konsultacji z wykonawcami zadania (organizatorami DDP). 
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7. Charakterystyka uczestników 
 

Założeniem zadania publicznego było stworzenie 6 Dziennych Domów Pobytu na terenie 

województwa mazowieckiego. Organizatorzy DDP deklarowali przyjęcie maksymalnie około 20 

uczestników w jednym momencie (w badanym okresie był ośrodek z minimalną liczbą 15 oraz 

z maksymalną wynoszącą 22 osoby). We wszystkich DDP w danym czasie maksymalnie mogło 

przybywać w sumie 115 uczestników. 

 

Raport z realizacji zadania za ubiegły rok (w tym wypadku za 2021) przekazywany jest w 

październiku 2022 roku. Korzystając z dostępu do aktualnych danych niniejsze badanie 

ewaluacyjne uwzględnia dane diagnostyczne uczestników, które dostępne były na dzień 

30.08.2022r. Dzięki wykorzystaniu danych z 2022 roku możliwe jest dokonanie pomiaru, 

ponieważ z powodu późniejszego przekazania wystandaryzowanego narzędzia w 2021 roku nie 

wszyscy uczestnicy posiadali co najmniej 2 pomiary z jego użyciem. 

 

Na dzień 30.08.2022 roku do analizy wykorzystano dane ze 162 osób14 zrekrutowanych do 

projektu, 122 kobiety oraz 40 mężczyzn w wieku od 48 do 101 lat.  

 

Ze względu na specyfikę grupy docelowej beneficjentów zadania występuje rotacja 

uczestników. Najczęstszymi powodami opuszczenia projektu są: 

 

1- postępująca choroba Alzheimera uniemożliwiająca uczestniczenie w zajęciach; 

2- choroby współistniejące; 

3- zmiana miejsca zamieszkania; 

4- rezygnacja ze względów rodzinnych, osobistych; 

5- śmierć uczestnika. 

 

Jedna osoba w okresie od 2020 roku do 2022 ze względów rodzinnych zmieniała miejsce 

zamieszkania i skorzystała w sumie z oferty dwóch DDP znajdujących się w różnych 

miejscowościach.  

 

W dalszej części przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące uczestników 

zadania. 

                                                   

 

14 Informacje dotyczące uczestników (w sposób uniemożliwiający identyfikację, bez danych osobowych) przekazane przez 

organizatorów DDP na podstawie wytycznych zespołu ewaluatorów, w formacie umożliwiający przygotowanie zbioru do 

analizy. Dane wyrywkowo były sprawdzane i w razie wątpliwości wyjaśniane.  
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N= 162  Wykres 1 Rozkład częstości wieku uczestników, źródło: informacje przekazane przez wykonawców zadania 

 
N=162  Wykres 2 Rozkład liczebności płci uczestników, źródło: informacje przekazane przez wykonawców zadania 

 
N=162   Wykres 3 Wykształcenie uczestników, źródło: informacje przekazane przez wykonawców zadania 

LICZBA UCZESTNIKÓW WG MIEJSCA DZIENNEGO DOMU POBYTU15 

MIEJSCOWOŚĆ RADOM SEROCK MYŚLIBORZYCE SIEDLCE PŁOCK ZĄBKI 

Liczba uczestników 29 30 23 22 26 33 
N=16316    Tabela 7 Miejsce DDP, źródło: informacje przekazane przez wykonawców zadania  

                                                   

 
15 Kolejność wymienionych w tabeli Domów nie odpowiada numeracji DDP w pozostałych tabelach i wykresach 

16 Jedna osoba uczestniczyła zmieniła ośrodek DDP, w ewidencji jest więc w 2 ośrodkach DDP 
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8. Wyniki analizy  
Charakterystyka chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera niestety wiąże się  

z postępującymi utrudnieniami funkcjonowania psychospołecznego. Udział w szeregu zajęć 

organizowanych przez DDP miał przyczynić się w jak najlepszym stopniu do zatrzymania lub 

opóźnienia rozwoju choroby. Pomiar za pomocą testów przesiewowych miał pomóc  

w znalezieniu odpowiedzi na pytanie:  

 

Czy wsparcie udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą 

Alzheimera wpływa (a jeśli tak, to w jakim stopniu) na codzienną aktywność tych osób? 

Narzędzia diagnozujące 

W procesie rekrutacji uczestników uzupełniany jest formularz osobowy oraz narzędzie 

diagnozujące: Kwestionariusz oceny funkcjonowania. Badania diagnostyczne z użyciem 

Kwestionariusza oceny funkcjonowania powtarzane są w ośrodkach najczęściej co 6 miesięcy. 

Jeden ośrodek prowadzi pomiary diagnozujące co 4 miesiące. Dokumentacja uzupełniana jest 

w każdym etapie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (np. psychologa). 

Na początku realizacji projektu placówki używały własnych narzędzi diagnostycznych, które w 

2021 roku zastąpiono wystandaryzowanym narzędziem przekazanym przez MCPS 

(opracowane przez mgr Marzenę Jazowską, Warszawa 2020). Wśród wspomnianych narzędzi, 

oprócz wywiadu psychologicznego z uczestnikiem projektu (historia życia, aktualna sytuacja), 

realizowany był wywiad z opiekunem (z określeniem potrzeb uczestnika), a w dalszej części 

krótka ocena poziomu funkcji poznawczych (funkcje językowe, pamięć, praksja, myślenie, 

funkcje wykonawcze), test MMSE (krótka skala oceny stanu umysłowego17) oraz test 

rysowania zegara (CDT) – jako testy przesiewowe wraz z podsumowaniem ocen, opinią 

psychologa. Dodatkowo była możliwość oceny funkcjonowania uczestnika podczas zajęć 

terapeutycznych prowadzonych w ramach projektu i podsumowania rocznego wyników 

uczestnika projektu. 

W analizie zmian sprawności funkcjonalnej i stanu psychicznego osób biorących udział  

w DDP wykorzystano następujące wyniki testów i ocen z poszczególnych części narzędzia 

„Kwestionariusz oceny”:  

1. OCENY KOŃCOWE max 219 PKT 

2. SKALA OCENY RÓŻNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO: 

2.1. MINI – MENTAL STATE EXAMINATION 

                                                   

 
17 Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Gary Fanijang (2010), Mini – Mental State Examination (MMSE), 

polskie opracowanie Joanna Stańczak. 
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2.2. TEST RYSOWANIA ZEGARA (CDT) 

2.3. WYNIK KOŃCOWY TESTÓW PRZESIEWOWYCH MMSE i CDT 

3. OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ, ZACHOWANIA I   STANU PSYCHICZNEGO / 

OPIEKUN  

4. OCENA PSYCHOLOGICZNA FUNKCJI POZNAWCZYCH / PSYCHOLOG  

5. RÓŻNICE W KOŃCOWYCH OCENACH (1 pomiar) 

 

W celu porównania wyników z analizy wyłączono osoby, dla których diagnozy nie używano 

narzędzia przekazanego przez MCPS oraz osoby, które miały mniej niż trzy pomiary z użyciem 

tego narzędzia. (Do analizy włączone zostały wyniki osób z pomiarów, które można porównać 

tj. jeśli narzędzie przekazane przez MCPS zostało użyte min. dwukrotnie.) 

 

Użycie jednego narzędzia pozwala na porównanie wyników w czasie oraz między uczestnikami. 

Do porównania danych użyto wyników z pierwszego i trzeciego pomiaru. 

 

Ze względu na rezygnację i przystępowanie nowych osób do udziału w projekcie występuje 

różna liczebność uczestników, którzy brali udział w badaniach diagnostycznych i tym samym w 

analizach, za każdym razem odpowiednio to uwzględniano, z wyłączeniem obserwacji, gdzie 

informacji nie było/nie zostały przekazane (tzw. braki danych). 

 

Tabela 8 Liczba uczestników deklarowana przez organizatorów w ramach konsultacji 

DDP Liczba uczestników, 
którzy uzupełnili 1 
raz narzędzie 
przekazane przez 
MCPS 

Liczba uczestników, 
którzy brali udział 2 
razy  
w badaniach 
diagnostycznych 

Liczba uczestników, 
którzy brali udział 3 
razy w badaniach 
diagnostycznych 

DDP 1 23 17 brak danych18 

DDP 2 24 20 14 

DDP 3 23 19 15 

DDP 4 18 15 14 

DDP 5 26 13 10 

DDP 6 19 18 6 

RAZEM 133 102 59 
Liczba wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w projekcie 162 osoby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

                                                   

 
18 Nie było trzeciego pomiaru w tym DDP za pomocą tego samego narzędzia co w innych domach. 
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W analizach zastosowano test mediany różnic między I i II pomiarem oraz między I i III 

pomiarem (test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych19).  Zdecydowano się na 

porównanie mediany zamiast średniej ze względu na rozrzut wyników (skrajne wyniki) i małą 

liczebność grup. Również ze względu na małe liczebności grup, zdecydowano porównać ogólną 

sytuację osób, bez podziału na uczestników poszczególnych DDP. 

 

Do analizy włączono tylko osoby, które spełniły podstawowy i konieczny warunek: 

diagnoza dokonywana była za pomocą narzędzia przekazanego przez MCPS (powyżej opisane 

szerzej jako Narzędzie diagnozujące). Należy zwrócić uwagę na kontekst związany z 

dokonywaniem pomiarów w poszczególnych DDP. Pomiary pomiędzy DDP mogą różnić się 

czasem. Diagnoza uczestników dokonywana jest co 3 miesiące. Spotkano się z praktyką 

zastosowania pomiaru u wszystkich uczestników DDP w jednym dniu, co mogło spowodować 

brak pomiaru z powodu nieobecności uczestnika. W ciągu 2021 roku nie wszystkie DDP zdążyły 

wdrożyć min. trzykrotne użycie ostatecznego narzędzia. Niektórzy uczestnicy opuścili projekt 

przed dokonaniem kolejnego pomiaru (powody jak wyżej). 

 

Przedstawienie wyników zostało podzielone na dwie oddzielne grupy, wewnątrz których 

podjęto próbę oceny wpływu wsparcia: 

A. Pierwsza grupa to osoby, które zostały poddanie diagnozie/ocenie dwukrotnie20. 

B. Druga grupa to osoby, które zostały poddanie diagnozie/ocenie trzykrotnie. 

Porównywano pomiar pierwszy oraz trzeci.  

UWAGA! Wyników nie należy porównywać pomiędzy tymi grupami ze względu na inne 

liczebności. 

 

Objaśnienie skrótów: 

 

Mdn- mediana 

T- Test statystyczny (suma dodatnich różnic) 

z- Standaryzowany test statystyczny (Z score) 

p- istotność statystyczna (p-value) 

 

                                                   

 

19 O metodzie: Wilcoxon signed-ranks test - MASH Guide - Guides at University of Lincoln 
https://guides.library.lincoln.ac.uk/c.php?g=110730&p=4638043  

20 Są to np. zarówno osoby nowo przyjęte do projektu, które nie zdążyły jeszcze być ocenione 3 krotnie lub osoby, które nie 

miały 3 oceny z powodu diagnozowania wcześniej przy pomocy innych narzędzi. 
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Porównanie wyników 

A. ANALIZA WYNIKÓW DLA OSÓB, KTÓRE BYŁY BADANE DWUKROTNIE 

W grupie osób, których ocena dokonana była dwukrotnie (przy użyciu narzędzia przekazanego 

przez MSCP) zauważyć można lepsze wyniki we wszystkich testach i ocenach w pomiarze II  

w porównaniu do wcześniejszego pomiaru I.  

1. OCENY KOŃCOWE max 219 PKT 

Zaobserwować można lepsze wyniki ogólnych ocen końcowych (max 219 PKT) w pomiarze II 

(Mdn=179) w porównaniu do wcześniejszego pomiaru I (Mdn=174). 

Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica jest statystycznie istotna,  

T=2512,50, z=-3,246 p=0,001. 

 

N=102     Wykres 4 Porównanie wyników ocen końcowych z I i II pomiaru według uczestników 

Tabela 9 OCENY KOŃCOWE max 219 PKT 

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

174 179 86 77 205 207 

N= 102, dodatnie różnice = 27, ujemne różnice=57 

Pomiar I vs Pomiar II: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,001 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 
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2. SKALA OCENY RÓŻNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO: 

 

2.1. MINI – MENTAL STATE EXAMINATION 

 

Wynik mediany w Teście Mini Mental Test w obu pomiarach był jednakowy (w pomiarze I 

Mdn=22, w pomiarze II Mdn=22). Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica 

jest statystycznie istotna, T=1681, z=-2,330 p=0,020. Liczba rang dodatnich wyniosła 47, 

ujemnych 24; suma rang dodatnich wyraźnie przekraczała sumę rang ujemnych (odpowiednio: 

1681 oraz 975), co świadczy o poprawie wyników w II teście. 

 
N= 102       Wykres 5 Porównanie wyników MINI – MENTAL STATE EXAMINATION 

Tabela 10 Mini – Mental State Examination (MMSE) max 30 PKT 

 

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

22 22 7 5 30 30 

N= 101, dodatnie różnice = 24, ujemne różnice=47 

Pomiar I vs Pomiar II: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

 

2.2. TEST RYSOWANIA ZEGARA (CDT) 

 

Wynik mediany w Teście Rysowania Zegara był lepszy w pomiarze II (Mdn=8), w porównaniu 

do pomiaru I (Mdn=7). Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica jest 

statystycznie istotna, T=1051, z=-2,115 p=0,034.  
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N= 102    Wykres 6 Porównanie wyników MINI – MENTAL STATE EXAMINATION  i Testu Rysowania Zegara (CDT) 

Tabela 11 Test Rysowania Zegara (CDT) 

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

7 8 1 1 10 10 

N= 101, dodatnie różnice = 19, ujemne różnice=37 

Pomiar I vs Pomiar II: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,034 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

 

2.3. WYNIK KOŃCOWY TESTÓW PRZESIEWOWYCH MMSE i CDT 

 

Porównując wyniki ogółem testu Mini – Mental State Examination (MMSE) oraz Testu 

Rysowania Zegara (CDT) zauważyć można, lepsze wyniki w pomiarze II (Mdn=29), w 

porównaniu do w pomiaru I (Mdn=28). Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta 

różnica jest statystycznie istotna, T=2089 z=-3,254 p=0,001.  
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N= 102    Wykres 7 Porównanie wyników testów razem  Testu Rysowania Zegara (CDT) 

 

Tabela 12 WYNIK KOŃCOWY TESTÓW PRZESIEWOWYCH MMSE i CDT MAX 40 PKT 

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

28 29 8 6 40 40 

N= 101, dodatnie różnice = 24, ujemne różnice=52 

Pomiar I vs Pomiar II: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,034 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

 

3. OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ, ZACHOWANIA I  STANU PSYCHICZNEGO / 

OPIEKUN  

 

Uczestnicy otrzymali lepsze oceny sprawności funkcjonalnej, zachowania i stanu 

psychicznego dokonanej przez opiekunów w pomiarze II (Mdn=109), w porównaniu do w 

pomiaru I (Mdn=107). Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica jest 

statystycznie istotna, T=2215,50 z=-2,381 p=0,017.  

 
N= 102    Wykres 8 Porównanie wyników testów razem Testu Rysowania Zegara (CDT) 

Tabela 13 OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ, ZACHOWANIA I   STANU PSYCHICZNEGO / OPIEKUN  

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

107 109 56 56 127 124 

N= 102, dodatnie różnice = 29, ujemne różnice=53 

Pomiar I vs Pomiar II: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,017 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

4. OCENA PSYCHOLOGICZNA FUNKCJI POZNAWCZYCH / PSYCHOLOG  

 

Porównując wyniki ocen psychologicznych funkcji poznawczych dokonanych przez psychologa, 

uczestnicy otrzymali lepsze wyniki w pomiarze II (Mdn=70, w porównaniu do w pomiaru I 

(Mdn=68). Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica jest statystycznie istotna, 

T=2439 z=-2,921 p=0,003.  

 

 
N= 102      Wykres 9 Porównanie wyników oceny psychologicznej funkcji poznawczych 

 

Tabela 14 OCENA PSYCHOLOGICZNA FUNKCJI POZNAWCZYCH / PSYCHOLOG  

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

68 70 15 18 88 87 

N= 102, dodatnie różnice = 31, ujemne różnice=53 

Pomiar I vs Pomiar II: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,003 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 
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5. RÓŻNICE W KOŃCOWYCH OCENACH (1 pomiar) 

 

Porównując różnice pomiędzy I i II pomiarem w końcowych ocenach sprawności funkcjonalnej 

oraz psychologicznych funkcji poznawczych zauważyć można, że więcej uczestników miało 

poprawę w ocenie tych funkcji. 

 

 
N= 102      Wykres 10 Porównanie wyników oceny sprawności funkcjonalnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

 

 

N= 102      Wykres 11 Porównanie wyników oceny funkcji poznawczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 
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B.  Druga grupa to osoby, które zostały poddanie diagnozie/ocenie trzykrotnie  

 

W grupie osób, które zostały poddane diagnozie trzykrotnie (przy użyciu narzędzia 

przekazanego przez MSCP) zauważyć można uzyskanie lepszych wyników w Teście Mini 

Mental Test w pomiarze III (Mdn=179) w porównaniu do wcześniejszego pomiaru I 

(Mdn=174). Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica jest statystycznie 

istotna, T=645, z=-2,807 p=0,005.  

 

Tabela 15 Mini – Mental State Examination max 30 PKT 

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

22 23 7 11 30 30 

N= 62, dodatnie różnice = 23, ujemne różnice=12*Pomiar I vs Pomiar III: 

Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,005 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

 

Test Mini Mental Test (MMSE) jest narzędziem do oceny stanu poznawczego pacjentów. 

Zauważyć więc można, że uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez DDP pozytywnie 

wpływa na funkcje poznawcze pacjentów. Choć charakterystyką chorób otępiennych, w tym 

choroby Alzheimera jest niemożność uleczenia całkowitego, to uczestniczenie w różnych 

aktywnościach sprzyja osobom zachowanie aktywności umysłowych. 

 

Poprawę wyników również można zauważyć w ocenach funkcji poznawczych dokonanych 

przez zatrudnionych w placówkach DDP psychologów. Funkcje uczestników zostały ocenione 

wyżej w pomiarze III (Mdn=70,50) w porównaniu do wcześniejszego pomiaru I (Mdn=68). 

Test znakowanych rang Wilcoxona wskazują, że ta różnica jest statystycznie istotna,  

T=822, z=-2,403 p=0,016. 

Tabela 16 OCENA PSYCHOLOGICZNA FUNKCJI POZNAWCZYCH max 90 PKT 

STSTYSTYKA MEDIANA MEDIANA 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MIN 
WARTOŚĆ 

MAX 
WARTOŚĆ 

MAX 

POMIAR POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II POMIAR I POMIAR II 

WYNIKI 
OGÓŁEM 

68 70,50 15 18 88 88 

N= 60, dodatnie różnice = 14, ujemne różnice=34 

Pomiar I vs Pomiar III: Test znakowanych rang Wilcoxona dla prób zależnych p=0,016 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

9. Podsumowanie  
Oferowane działania lokują się w nowoczesnym nurcie wsparcia środowiskowego opartego na 

ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Są oparte na dziennej formie opieki co zmniejsza 

ryzyko stygmatyzacji. Program zawiera również wsparcie dla rodzin i opiekunów. Oferta jest 

wszechstronna i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości osób z 

zespołami otępiennymi. Warto ją promować oraz popularyzować (co najmniej na terenie 

Mazowsza) – może stać się modelem wsparcia dla tej specjalnej populacji wymagającej opieki.  

 

Zaleca się uwspólnienie podejmowanych w poszczególnych DDP form oddziaływań 

podstawowych (będących kanonem usług) oraz specyfikacja oraz pogłębiony opis usług 

dodatkowych (specjalistycznych). Działania te mogłyby sprzyjać wypracowywaniu standardu 

usługi dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.   

 

Dobre praktyki, które należy wyróżnić i rozważyć wprowadzenie we wszystkich DDP: 

 

 Bardzo ważna innowacyjna aktywność to rola mobilnego asystenta, który pozwala 

opiekunom zaakceptować możliwość korzystania z pomocy osób trzecich; bowiem 

problemem jest nie tylko brak usługi dla osoby bliskiej pozostającej pod opieką, ale i 

przyznanie sobie przez nieformalnego opiekuna prawa do odpoczynku, czasu wolnego 

od opieki lub skorzystania z pomocy dla siebie. 

 

 Metodyka pracy oparta na obserwacjach domowych, będących źródłem wiedzy o 

preferencjach, przyzwyczajeniach, potencjałach użytkowników, na bazie których 

dobierane są metody oraz szczegółowe formy pracy z użytkownikami.   

 

 „Aktywności otwierające” w DDP tzn.: wszelkie prace podejmowane z udziałem lokalnej 

społeczności (np. teatr międzypokoleniowy), inicjatywy łączące uczestników z 

poszczególnych DDP, zadania stymulujące pomoc wzajemną podejmowaną przez 

użytkowników poszczególnych DDP.   

 

Udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera wsparcie 

wpływa pozytywnie na codzienną aktywność tych osób. W testach i ocenach zauważyć można 

ogólnie lepsze wyniki. 
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Tabela 17 PODSUMOWANIE OCENY WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW NA PODSTAWIE 

DWÓCH POMIARÓW 

LP. TEST  WYNIK 

1 OCENY KOŃCOWE max 219 PKT 
 

2 SKALA OCENY RÓŻNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA 
POZNAWCZEGO:  

2.2 MINI – MENTAL STATE EXAMINATION 
 

2.3 TEST RYSOWANIA ZEGARA (CDT) 
  

3 WYNIK KOŃCOWY TESTÓW PRZESIEWOWYCH  
MMSE i CDT  

4 OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ,  
ZACHOWANIA I   STANU PSYCHICZNEGO / OPIEKUN   

5 OCENA PSYCHOLOGICZNA FUNKCJI POZNAWCZYCH / 
PSYCHOLOG   

6 ROCZNA KOŃCOWA OCENA SPRAWNOŚCI 
FUNKCJONALNEJ (1 pomiar)  

7 ROCZNA KOŃCOWA OCENA PSYCHOLOGICZNA FUNKCJI 
POZNAWCZYCH (1 pomiar)  

8 RÓŻNICE W KOŃCOWYCH OCENACH (1 pomiar) 
 

Legenda: 

poprawa  

bez zmian  

pogorszenie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez organizatorów DDP 

 


