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WYBRANE DZIEŁA

MIĘDZY NAMI
SENIORAMI / RED.
ARLETA
JAŚNIEWICZ.- KONIN
: KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW, 2013.

Sygnatura: 29656

Biuletyn wydany w ramach
projektu dofinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu
Aktywizacji Społecznej Osób
Starszych (ASOS) na lata
2012-2013.W biuletynie
zawarto informacje o
dyskryminacji osób starszych,
zagrożeniach występujących
w ich środowisku, a także
dane dotyczące diety i
aktywizacji społecznej
seniorów.

ZARADNIK
TERAPEUTYCZNY : JAK
PRACOWAĆ Z
SENIORAMI W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ?
/ MAŁGORZATA
BRZEZIŃSKA,
MAŁGORZATA
GRACZKOWSKA. WARSZAWA : DIFIN,
2012.

Sygnatura: 29050

Zaradnik terapeutyczny. Jak
pracować z seniorami w domu
pomocy społecznej? został
napisany, aby zaradzić różnym
trudnym sytuacjom, które mogą
pojawić się w pracy terapeuty
oraz, gdy te już się pojawią,
pomóc je rozwiązywać.
Prezentowana publikacja ma
zatem na celu wsparcie osób
pracujących (lub chcących
pracować) z osobami starszymi
poprzez zaprezentowanie form
aktywizacji seniorów z różnymi
niepełnosprawnościami.

E-SENIOR :
PORADNIK
ŚWIADOMEGO
U Ż Y T KOW N I K A
INTERNETU /
K R Z YS Z TO F
M A S Ł OW S K I . GLIWICE : HELION,
2018.

Sygnatura: 31578

W tym niezwykłym
poradniku seniorzy znajdą
odpowiedzi na pytania
związane z poruszaniem się
w Internecie oraz z
bezpieczeństwem korzystania
z sieci. Dowiedzą się, co to
jest przeglądarka i jak ją
ujarzmić. Nauczą się otwierać
strony internetowe, robić
zakupy w sklepach
internetowych i obsługiwać
swoje konto w banku.
Zobaczą też, jak sprawdzić
informacje o lekach,
podróżach i innych ważnych
kwestiach.

WSPIERANIE
SPRAWNOŚCI
JĘZYKOWEJ I
KOMUNIKACYJNEJ
SENIORÓW : W
PERSPEKTYWIE
LOGOPEDII
GERONTOLOGICZNEJ /
AGNIESZKA
OGONOWSKA + TEKA. KRAKÓW :
WYDAWNICTWO
EDUKACYJNE, 2019.

Sygnatura: 31612

Publikacja "Wspieranie
sprawności językowej i
komunikacyjnej seniorów w
perspektywie logopedii
gerontologicznej"
poświęcona jest
problematyce badań
gerontologopedycznych,
zogniskowanych na
zagadnieniu sprawności
językowej i komunikacyjnej
seniorów. Starzejących się
fizjologicznie lub też z
niewielką deterioryzacją
poznawczą.

ANIMACJA
SPOŁECZNOKULTURALNA :
WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA :
MŁODZIEŻ I SENIORZY
JAKO ODBIORCY
KULTURY / MARIUSZ
CICHOSZ, MONIKA
LEWICKA, ALDONA
MOLESZTAK. KRAKÓW : OFICYNA
WYDAWNICZA
"IMPULS", 2018.

Sygnatura: 31567

Autorzy tej monografii starali
się podejść do tematyki dość
szeroko, rekonstruując
zagadnienie animacji społecznokulturalnej w tradycji
pedagogiki kultury czy edukacji
humanistycznej, jak również
wskazując na osiągnięcia i
rozstrzygnięcia, jakie w tym
zakresie wypracowano w
pedagogice społecznej. Autorzy
skupili się na odczytywaniu
zmieniających się potrzeb
kulturalnych ludzi, co przekłada
się na możliwe i potrzebne
uczestnictwo w kulturze
wszystkich jednostek
uczestniczących w życiu
społecznym: dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz osób starych –
seniorów.

KOMPUTER DLA
SENIORÓW : MS
WINDOWS 7, MS
OFFICE 2007,
INTERNET,
KOMUNIKACJA,
MULTIMEDIA,
BEZPIECZEŃSTWO /
ADAM JARONICKI.
WYD. 3. - WARSZAWA ;
BIELSKO-BIAŁA :
WYDAWNICTWO
SZKOLNE PWN, 2011.

Książkę tę dedykujemy
wszystkim seniorom. Tych,
którzy dopiero zaczynają
przygodę z komputerem,
zapraszamy do nauki, a tych,
którzy już potrafią z niego
korzystać - do uzupełnienia
wiadomości i do zabawy.

Sygnatura: 28716

BEZPIECZNE ŻYCIE
SENIORÓW : PORADNIK
/ [OPRAC.
MERYTORYCZNE
KOMENDA
WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU I IN.].
POZNAŃ : KOMENDA
WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU ;
WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W
POZNANIU, 2014.

Sygnatura: 30129

Bezpieczne życie seniorów to
program, którego podstawowym
celem jest podjęcie działań
ukierunkowanych na zapewnienie
dostępu osobom w wieku
poprodukcyjnym do aktualnych
informacji na temat zagrożeń.
Chodzi także o propagowanie
właściwych form zachowania w
sytuacjach niosących ze sobą
pewne ryzyko dla bezpieczeństwa
osobistego, a także mienia oraz
podnoszenie poziomu ogólnej
wiedzy oraz świadomości w
zakresie zapobiegania i unikania
wybranych zagrożeń. Poradnik ten
jest podstawowym narzędziem w
realizacji tego programu.

SPRAWNY SENIOR :
JAK BYĆ AKTYWNYM
MIMO PROBLEMÓW
ZDROWOTNYCH /
ANNA BUKOWSKA,
KATARZYNA FILARMIERZWA. WARSZAWA : PZWL
WYDAWNICTWO
LEKARSKIE, 2018.

Sygnatura: 31755

Autorki w jasny i przystępny
sposób zapoznają czytelnika z
problematyką procesu starzenia
się oraz omawiają najczęstsze
neurologiczne, kardiologiczne i
urologiczne schorzenia wieku
starszego, ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na
sprawność fizyczną i poznawczą.
Wyjaśniają, jak sprawność
funkcjonalna przekłada się na
samodzielne radzenie sobie z
zadaniami życia codziennego.
Zasadniczą część publikacji
stanowią rozdziały zawierające
praktyczne porady i wskazówki
wspomagające sprawność
ruchową i umysłową.

AKTYWNY SENIOR :
JAK ZACHOWAĆ
SPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNĄ W
PODESZŁYM WIEKU? /
JOLANTA PIEKARSKA,
WIESŁAW PIEKARSKI.
- WARSZAWA : DIFFIN,
COPYRIGHT 2017.

Sygnatura: 30759

Książka uczy jak krok po
kroku zorganizować i
przeprowadzić warsztaty
aktywizacji intelektualnej
seniorów oraz zawiera
gotowe scenariusze
różnorodnych zajęć z tego
zakresu. Część praktyczna
obudowana jest informacjami
na temat problemów
seniorów, sposobów
spędzania przez nich
wolnego czasu, ich
zainteresowań. Ukazany jest
też obraz seniora w
świadomości ludzi młodych.

