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Studencki projekt
dla Afatyków
Studenci zrzeszeni w programie Enactus promują i rozwijają
aplikację, która pomoże osobom dotkniętym afazją
w komunikacji ze światem.

A

f a zja to z ab ur zenie mow y,
którego przyczyną jest uraz
mózgu, najczęściej wylew lub
udar. Mogą ją spowodować również
inne czynniki, takie jak guz mózgu lub
wypadek. Osoby cierpiące na afazję
mają najczęściej problemy z mówieniem, pisaniem i czytaniem, a także
liczeniem, jednak każdy przypadek jest
inny. Ludzie z afazją normalnie myślą,
wiedzą, co się dzieje, są w pełni świadomi, jednak nie są w stanie tego zakomunikować.
Studenci SGGW, realizujący projekty
w ramach międzynarodowego programu Enactus, zetknęli się z tematem
podczas konferencji na temat afazji. Zainspirowani do pomocy afatykom, nawiązali podczas wydarzenia współpracę
z Marcinem Wichrowskim, wykładowcą

w Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych, który stworzył aplikację Aphasia Create.
Aplikacja ta nie tylko wspiera osoby
dotknięte przez afazję w komunikacji,
ale również pomaga w ich rehabilitacji.
Dodatkowo uruchomiona została strona
internetowa afazjapomoc.pl, na której zamieszczone zostały informacje
dla osób stykających się z problemem
afazji.
Aplikacja, mająca postać cyfrowego
notatnika, pozwala na zapisywanie
codziennych doświadczeń w postaci
zdjęć, notek i rysunków oraz udostępnianie ich innym osobom. Narzędzie
to skierowane jest do wszystkich osób
z problemami z komunikacją werbalną.
Aplikacji „Aphasia Create” szukaj na
Google Play.

Enactus
Międzynarodowy program,
działający w 36 krajach świata,
zrzeszający ponad 70 500 studentów na 1700 uczelniach.
Program Enactus jest organizowany w Polsce przez firmę
BIGRAM (www.bigram.pl),
a jego rozwój jest możliwy
dzięki współpracy z firmami
oraz organizacjami sponsorskimi, wśród których znajdują
się m.in. Fundacja Medicover
oraz PKO Bank Polski.
reklama

Aplikacja

Aphasia Create
to dedykowany Afatykom cyfrowy
notatnik pozwalający na zapisywanie
codziennych doświadczeń i udostępnianie
ich innym osobom wspierając codzienną
komunikację, a także rehabilitacje osób
dotkniętych afazją.

Pobierz za darmo
Aphasia Create
w Google Play
Aplikacja stworzona przez Marcina Wichrowskiego,
rozwijana w ramach projektu Aphasia realizowanego
przez zespół Enactus SGGW w ramach programu Enactus.
Fundacja Medicover wspiera Enactus w Polsce.

Organizator i reprezentant
Enactus w Polsce
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