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Usługi opiekuńcze dla osób zależnych



Kim jesteśmy?

Centrum Naturalnego 
Odżywiania i Terapii 

Orkiszowe Pola

Sklepy 
specjalistyczne

Gabinety 
dietetyczne  

i terapeutyczne

Edukacja 
żywieniowa



Do kogo adresujemy rozwiązanie?

Zdrowy rodzic to zdrowe dziecko



Jaki problem postanowiliśmy rozwiązać?

Rodziny dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności matki są tak 
mocno zaangażowane w opiekę nad swoimi dziećmi, że często 

zapominają o swoich potrzebach zdrowotnych i psychicznych, co ma 
wpływ zarówno na nie same jak i na dzieci. 

Często pomimo świadomości konieczności zdrowego odżywiania siebie  
i swojej rodziny, brakuje im praktycznej wiedzy w tym zakresie i 

dlatego zaniedbują ten obszar.



Nasze rozwiązanie
Wy_Dobrze_Jecie

Cykl 12 
spotkań

Warsztaty

Jedz i żyj zgodnie  
z porami roku.

Kulinarna apteka – 
naturalne leczenie  

i wzmacnianie 
organizmu.

Domowa apteczka  
z natury.

Zabiegi wspierające 
odporność.

Wykłady

Jak żyć zdrowo  
i słodko bez cukru?

Czytaj etykiety  
i unikaj chemii.

Jak ekonomicznie 
rozplanować zdrowe 
żywienie dla całej 

rodziny? 

Wpływ diety 
alkalizującej  
na zdrowie 
organizmu.

Webinaria

Nietolerancje 
pokarmowe 

przyczyną wielu 
schorzeń.

Zioła i suplementy 
wzmacniające 

odporność 
organizmu.

Termiczna natura  
pokarmów i ludzi.

Zegar narządów, 
czyli jak żyć w 

zgodzie ze swoim 
ciałem.

Innowacyjność

Połączenie wiedzy 
akademickiej  

z medycyną naturalną  
i ziołolecznictwem

Połączenie dobrego 
odżywiania  
z domowymi 
sposobami  

wspierania zdrowia

Aktywna profilaktyka 
zdrowia wspierająca 

samodzielność  
i pewność siebie 

opiekunów

Odbiorcami głównie 
rodzice  

i opiekunowie osób 
niepełnosprawnych



Kto jeszcze może zastosować nasze rozwiązanie?

Kierownicy różnych 
placówek zrzeszających 
rodziców i opiekunów 

niepełnosprawnych dzieci
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Jak testowaliśmy nasze rozwiązanie?

W ramach testowania opracowanej innowacji 
naszą grupę docelową użytkowników 

stanowiło 20 osób, w tym 18 rodziców dzieci 
z różnoraką niepełnosprawnością m.in. 

autyzmem, zespołem Retta oraz zespołem 
Downa.



Jakie są efekty naszego testowania? WNIOSKI

•ZAŁOŻENIE - ↑ wiedzy o 15% 
•EFEKT - ↑ wiedzy o ponad 80%Test wiedzy

•ZAŁOŻENIE - ↑ świadomości o 20% 
•EFEKT - ↑ świadomości o 18%

Kwestionariusz 
przekonań

•Ocena innowacji to 4,9.  
•Gotowość do poświęcenia więcej czasu na 
edukację. 

•Wysoka ocena zajęć praktycznych.

Ankieta 
ewaluacyjna



Jakie są efekty naszego testowania? REKOMENDACJE 

Ania - mama Kamila autysty 
„Warsztaty dały mi chwilę dla siebie. Bez dziecka mogłam pomyśleć  
i przeanalizować jakie zmiany w diecie i podejściu do życia byłyby 
korzystne dla syna, dla mnie i męża.”

Marta - mama Ani z zespołem Downa 

„Uważam, że warto jest realizować kolejne edycje projektu, gdyż mało 
osób ma świadomość dotyczącą wpływu diety na zdrowie oraz tego w jaki 
sposób można pomóc sobie i rodzinie wspomagając proces leczenia chorób 
składnikami codziennie spożywanego pożywienia. Polecam gorąco wszystkim 
rodzicom udział w takich warsztatach. Zaraziłam się dietoterapią i 
naturalnymi sposobami leczenia.”



Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji – czyli z 
czego składa się produkt finalny?

szczegółowo opisuje opracowany model

uwzględnia konspekty, prezentacje  
i materiały do spotkań wykładowych  
i warsztatowych

zawiera film edukacyjny oraz narzędzia 
pomiarowe



Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Centrum Naturalnego Odżywiania i 
Terapii Orkiszowe Pola 

ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań 
www.orkiszowepola.pl 

warsztaty@orkiszowepola.pl



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
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