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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BOX OF OUR MEMORIES 
(BOOM): ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ
Η κοινοπραξία του έργου BooM είναι στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσει 
την νέα ιστοσελίδα του έργου: www.boxofourmemories.eu.  Μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας θα δημοσιεύονται όλα τα βήματα και αποτελέσματα 
του ευρωπαϊκού έργου, διάρκειας 30 μηνών, χρηματοδοτούμενου από την 
Πολωνική Αρχή Διαχείρισης του Erasmus+. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση 
και στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας παρεμβάσεων κι εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων μνήμης με ψηφιακά μέσα, που απευθύνονται σε ενήλικες με 
άνοια και το περιβάλλον τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 50 εκατομμύρια 
άτομα πάσχουν από άνοια παγκοσμίως και εμφανίζονται σχεδόν 10 
εκατομμύρια νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Είναι μία από τις κυριότερες 
αιτίες που προκαλούν στους γηραιότερους ανθρώπους αναπηρία και 
εξάρτηση  και έχει σωματικό, ψυχολογικό και οικονομικό αντίκτυπο, 
όχι μόνο στα άτομα που πάσχουν, αλλά και στους φροντιστές τους, τις 
οικογένειες τους και την κοινωνία γενικότερα.

Το έργο εστιάζει στην θεραπεία αναμνήσεων, που είναι η χρήση ιστοριών 
ζωής – γραπτώς ή/και προφορικώς, για την βελτίωση της ψυχικής ευεξίας 
των ατόμων με άνοια. Το ΒοοΜ θα σχεδιάσει ψηφιακές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις με επίκεντρο τις αναμνήσεις  σε συνεργασία με κατάλληλους 
φορείς όπως μουσεία και αρχεία.
Το έργο θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
όσον αφορά στην προσβασιμότητα των πόλεων για άτομα με άνοια, αλλά́ και 
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των φροντιστών και των εκπαιδευτών στην 
διαχείριση της άνοιας.

Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους το BooM θα σχεδιάσει και θα 
παραδώσει:

1. Ένα εγχειρίδιο μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει οδηγό και στρατηγική 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων
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2. Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα Συνεχούς Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης και Κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων  
3. Μια ψηφιακή εργαλειοθήκη για φροντιστές, μέλη οικογενειών κι 
εθελοντές
4. Τη διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρμογή (app) του Box of our Memo-
ries 

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, 
BLOGS ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Στο BooM εμπλέκεται μια ομάδα 7 εταίρων προερχόμενων από 7 
διαφορετικές χώρες (Πολωνία,  Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελλάδα, 
Κροατία, Αυστρία):   

1. COLLEGIUM BALTICUM: ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα 
στην βόρεια Πολωνία στον τομέα της εφαρμογής διεθνών έργων που 
αφορούν την υγεία. (PL)

2. ANZIANI E NON SOLO: ΜΚΟ με εκτενή εμπειρία κι ειδίκευση στην 
διαχείριση έργων και συγκεκριμένα στην υποστήριξη της “ενεργούς 
γήρανσης”. Έχει εμπλακεί σε αρκετά έργα που στοχεύουν στην υποστήριξη 
γηραιότερων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με άνοια. (IT)

3. GRYD: εταιρεία που φέρνει πλούτο εμπειριών στην χρήση τεχνολογικών 
πλατφόρμων και μέσων με καινοτόμους τρόπους, εστιάζοντας στον χρήστη 
και εφαρμόζοντας μεθόδους άτυπης εκπαίδευσης. (UK)

4. ELDERBERRY: εταιρεία με εμπειρία τόσο στις παραδοσιακές, όσο και 
σε καινοτόμες, ψηφιακές μεθόδους ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.. 
Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη στρατηγική εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
, δημιουργώντας, δοκιμάζοντας, και δημοσιεύοντας εκπαιδευτικό υλικό που 
απευθύνεται σε περιβάλλοντα όπως το σχολείο , η νεολαία, , η εκπαίδευση 
ενηλίκων και δασκάλων και η επαγγελματική εκπαίδευση, με κοινωνικό 
αντίκτυπο. (SE)

5. SYMPLEXIS: μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, υπηρετώντας τις σύγχρονες ανάγκες των κοινωνικών 
ομάδων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό και προωθώντας τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. (GR)

6. MUSEUM OF SLAVONIA: εθνικό μουσείο, το μεγαλύτερο γενικό μουσείο 
και ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Κροατίας. Καλύπτει τομείς της 
ιστορίας, εθνολογίας, φυσικών επιστημών, νομισματικής ιστορίας και 
ιστορίας τέχνης στην ανατολική Κροατία (HR)

7. DORNBIRN ARCHIVES: ως κομμάτι της τοπικής διοίκησης της πόλης, το 
Αρείο της πόλης είναι συνδεδεμένο με το κοινωνικό τμήμα. Συλλέγει, όχι 
μόνο διοικητικά έγγραφα, αλλά και φωτογραφίες, συνεντεύξεις, ημερολόγια, 
γράμματα και άλλα έγγραφα από εταιρείες, συλλόγους και ιδιώτες ώστε να 
εκπληρώσει την αποστολή του ως η μνήμη της πόλης και των ανθρώπων 
της. (AT)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν  αποτελει έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση που μπορεί να 
δημιουργήθηκε από τις πληροφορίες που περιέχονται.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
• Για να μάθετε περισσότερα για το έργο BooM και για να συμμετέχετε στις δραστηριότητες παρακαλώ ακολουθήστε τον 
σύνδεσμο  www.boxofourmemories.eu 
• Το BooM συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Grant Agreement): Erasmus + GA: 2020-1-PL01-KA204-081598


