
  
Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat:  

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W 

RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 

2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii Orkiszowe Pola jest 

indywidualną działalnością gospodarczą obejmującą swoim działaniem 

sklepy specjalistyczne, gabinety dietetyczno-terapeutyczne oraz 

edukację. Jesteśmy Placówką Szkolenia. Swoją misję opieramy na 

konkretnym działaniu, które ma służyć podniesieniu wiedzy  

i umiejętności z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania. 

www.orkiszowepola.pl 

https://www.facebook.com/OrkiszowePola/ 

warsztaty@orkiszowepola.pl 

Nasze rozwiązanie służy niepełnosprawnym dzieciom, ale przede 

wszystkim ich rodzicom i opiekunom. 

Rozwiązanie może być wykorzystane przez kierowników różnych 

placówek zrzeszających rodziców i opiekunów niepełnosprawnych 

dzieci, takich jak np. przedszkola i szkoły specjalne, ośrodki, 

stowarzyszenia, fundacje, hospicja. 

Z drugiej strony mogą to zaaranżować/wykorzystać sami rodzice  

i zorganizować takie warsztaty dla samych siebie. 

Opracowany przez nas model obejmuje wykłady, webinaria i warsztaty z zakresu wpływu żywienia, w tym 

sposobu gotowania, umiejętności stosowania konkretnych produktów żywnościowych, włączania ziół do 

gotowania i picia po to, by wpływając na układ pokarmowy, mogły poprawiać stan odporności, regulowały stan 

mikrobioty jelit, a co za tym idzie wzmacniały odporność organizmu. Ważnym celem projektu jest również 

przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu istnienia metod naturalnego wspierania zdrowia takich jak 

ziołolecznictwo, stymulacja ciepłem, refleksologia, oraz zasad ich działania, po to by jak najintensywniej chronić 

najczęściej słabsze zdrowie osoby niepełnosprawnej i wspierać funkcje organizmu, które i tak zwykle są bardzo 

zaburzone. Przedstawiana wiedza jest połączeniem wiedzy akademickiej z wiedzą zaczerpniętą z medycyny 

naturalnej i komplementarnej oraz ziołolecznictwa. Integracja tych dwóch systemów pozwoli na osiągnięcie 

jeszcze lepszych rezultatów w poprawie jakości życia. 

Udostępnianym materiałem będzie minimum 30-stronnicowe Instrumentarium stanowiące rodzaj instrukcji dla 

opracowanego modelu, przeznaczone dla użytkowników chcących wprowadzić daną innowację w swoim rejonie. 

Opracowany dokument będzie zawierał szczegółowy opis innowacyjnego modelu, tematykę poszczególnych 

spotkań, cele główne i szczegółowe, metody i formy pracy, informacje co jest potrzebne do realizacji działań, 

wskazówki dla organizatorów wraz z załącznikami 

mailto:warsztaty@orkiszowepola.pl

