
INKUBATOR INNOWACJI 
SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA :                                        

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 

ONCO-JOGA 
Wzmocnienie psychofizyczne osób chorych 

onkologicznie i ich opiekunów 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne),



 

Projekt ONCO-JOGA prowadzony przez

Od 2005 roku poznański odział 
Akademii Walki z Rakiem 

Autorzy Kampanii Społecznej 
„Zwrotnik Raka”

Edukujemy, wspieramy, 
prowadzimy terapie. 

Tworzymy kampanie 
społeczne. 

Od lat rozwijamy i 
promujemy wolontariat.



Dla kogo?

• Pacjenci na każdym etapie choroby i zdrowienia 
• Chorzy i opiekunowie wykluczeni z aktywności zawodowej i społecznej 
• Osoby powracające na rynek pracy

Osoby z 
doświadczeniem 

choroby onkologicznej

Od nastolatków do 
seniorów

Rodzice chorujących 
dzieci



• Ograniczony dostęp do bezpłatnych usług rehabilitacyjnych

• Brak wiedzy o wadze psychologicznego aspektu wspierania procesu 
leczenia i rekonwalescencji 

• Brak wiedzy o wadze i  sposobach utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej podczas choroby i w trakcie rehabilitacji

• Chęć dostosowania formy aktywności fizycznej do możliwości 
chorujących w trakcie i po leczeniu

• Brak wiedzy o sposobach ograniczenia ryzyka nawrotu choroby 
poprzez zdrową dietę, aktywność fizyczną i relaksację

POTRZEBY I PROBLEMY WARTE 
ROZWIAZANIA



Nasze rozwiązanie
Filmy instruktażowe wspierające leczenie i rehabilitację, w zakresie:

Aktywności Fizycznej 

Psychoonkologii 
Porady psychoonkologiczne

Ćwiczeń fizycznych 
Joga lecznicza

Diety 
Porady dietetyczne

Nagrane z udziałem osób 
z doświadczeniem choroby 
onkologicznej.



Kto jeszcze może zastosować nasze rozwiązanie?

Specjaliści 
pracujący 
  z chorymi 

onkologiczne    
 i ich rodzinami

Terapeuci i 
psychoonkolodzy

Lekarze  
i personel 
medyczny

Dietetycy i 
fizjoterapeuciOpiekunowie 

i pracownicy 
socjalni

Organizacje 
pomocowe



Jak testowaliśmy?

- Rekrutacja do grupy testowej 
     i grupy rezerwowej

- Spotkanie organizacyjne

- Wysłanie materiałów dotyczących 
projektu wraz z ankietami początkowymi

- Stworzenie grupy motywacyjnej w 
mediach społecznościowych

- Udostępnienie filmów 

- Monitorowanie procesu testowania

- Rozesłanie ankiet końcowych

- Zebranie ankiet

- Spotkanie podsumowujące 



Narzędzia ewaluacji

Wnioski na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w 
ankietach:

- Skala depresji Becka

- Kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia GHQ 12

- Kwestionariusz oceny jakości życia EOTRC QLQ-C30

-   Ankieta oceny technicznej



Wnioski i rezultaty

Redukcja niepożądanych objawów 
takich jak: biegunka, nudności, 

zaparcia, ból, bezsenność

Poprawa stanu 
zdrowia jako całości

Zmniejszenie 
poczucia zmęczenia

Poprawa 
koncentracji

Ograniczenie 
odczucia depresji

Zmniejszenie kłopotów 
przy wykonywaniu 

męczących czynności

Redukcja poczucia smutku, 
napięcia i przygnębienia



Wypowiedzi uczestniczek

Pomimo tego, że miałam skutki uboczne 
chemioterapii – zapalenie żył, codziennie 
rano ćwiczyłam i wchodziłam w cały dzień 
z większa energią.

Film pomógł mi robić 
wszystkie asany prawidłowo.

Ćwiczenia wpłynęły na mój umysł. 
Ja przede wszystkim czułam się 
lepiej psychicznie dzięki 
ćwiczeniom.Ćwiczenia dały mi 

poczucie, że nawet w 
trudnych chwilach 
mogę coś dla siebie 
zrobić żeby czuć się 
lepiej.

Przede wszystkim filmy 
dały mi poczucie, że 
nie jestem sama



Co udostępniamy?

Filmiki instruktażowe dostępne na kanale 
youtube

INTERAKTYWNE INSTRUKCJE:

Dla pacjentów

Dla instruktorów jogi, fizjoterapeutów 
 i instytucji wspomagających pacjentów



Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS - 
www.psychesomapolis.org 

61-568 Poznań, ul. Wierzbięcice 18/5 
Tel.: +61 82 02 746 lub 502 99 44 97  lub 501 08 06 63  

Email: info@psychesomapolis.org 

Kontakt: Agnieszka Frąckowiak – Wiceprezes Zarządu 

http://www.psychesomapolis.org/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH 
JUTRA 

DGA S.A., ul. Towarowa 37 (piętro 3), 
61-896 Poznań  
tel. bezpośredni 505 820 079 
tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01 
e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

mailto:biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

