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WIZJA STOWARZYSZENIA PSYCHE SOMA POLIS  

W ciągu 3 lat pragniemy być najbardziej rozpoznawalną i szanowaną organizacją 
udzielającą szerokiego wsparcia osobom psychosomatycznie chorych  w województwie 
wielkopolskim. 

 

MISJA STOWARZYSZENIA PSYCHE SOMA POLIS  

Misją Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS jest tworzenie pozytywnej przestrzeni, 

wolnej od jakichkolwiek form wykluczenia, dla oso b zmagających się z problemami 

własnego zdrowia oraz ich rodzin. Troskę o zdrowie postrzegamy w czterech istotnych 

dla kaz dego człowieka aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym oraz 

społecznym. PSYCHE SOMA POLIS to wyjs cie naprzeciw człowiekowi, aby razem z nim, 

poprzez profesjonalną pomoc, pokonywac  trudnos ci i przeszkody ograniczające jakos c  

z ycia oraz wyzwalac  sens i rados c  istnienia. (słowa dr Stefan Szary – Wiceprezes Zarządu)  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowane podczas Walnego Zgromadzenia Członko w Załoz ycieli 

21.06.2013 r.   
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Podsumowanie zrealizowanych s wiadczen  w ramach 
projektu Akademii Walki z Rakiem w Poznaniu  

 

 

Akademia Walki z Rakiem w Poznaniu jest miejscem gdzie osoby dotknięte chorobą 

nowotworową oraz ich bliscy otrzymują szeroko rozumianą pomocą 

psychoonkologiczną oraz wsparcie innych specjalisto w. Są to między innymi dietetyk, 

terapeuta ruchowy, choreo - i arteterapeuta, filozof, wizaz ysta  i inni. Podstawą 

działalnos ci Akademia Walki z Rakiem są spotkania w grupach psychoedukacyjnych 

mających na celu doskonalenie umiejętnos ci lepszego radzenia sobie w sytuacji 

zachorowania na chorobę nowotworową. 

Celem naszej działalnos ci jest poprawa jakos ci z ycia pacjento w dotkniętych chorobą 

nowotworową poprzez uzyskanie wsparcia od innych chorych, a takz e naukę lepszego 

radzenia sobie poprzez spotkania w grupach. Ro wniez  taką pomocą objęte są ich 

rodziny i bliscy. 

Misją poznan skiej Akademii jest zwiększanie s wiadomos ci społecznej na temat choro b 

nowotworowych - przyczyn powstawania, profilaktyki oraz moz liwos ci leczenia, by 

osoby dotknięte chorobą nowotworową i ich bliscy mogli otrzymac  lepsze wsparcie i 

zrozumienie w sytuacji w kto rej się znalazły. 

Akademia Walki z Rakiem oddział w Poznaniu prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS.  Świadczone usługi były w ośrodku Centrum 

Psychoterapii Integralnej.  

W ciągu roku objęli łącznie opieką: 390 osób. 

Przyjętych zostało nowych 56 osób.  

Udzielilis my łącznie 1400 indywidualnych i grupowych porad. 
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Od stycznia 2013 r do grudnia 2013 r.  przeprowadzilis my : 

- ok. 300 godzin indywidualnych spotkan  psychoterapeutycznych  

- dwie grupy terapeutyczne  

- cykl warsztato w psychoedukacyjnych 

- po łroczny cykl spotkan  programu „Poprawy obrazu ciała „ 

- Ok. 80 godzin muzykoterapii  

- 13 cykli indywidualnych sesji Biofeedback i 4 cykle sesji indywidualnych 

Neurobiofeedback (łącznie ponad 160 godzin)  

- ok. 80 indywidualnych konsultacji dietetycznych  

- 12 wykłado w z dietetyki  

- ponad 80 godz. jogi leczniczej  

- 2 cykle zajęc  z medytacji (łącznie ponad 50 godzin) 

- spotkania Klubu Ksiąz ki 

- co miesięczne warsztaty filozoficzne  

- co tygodniowe zajęcia z języka angielskiego  

- dwa cykle warsztato w fotograficznych  

- cykl zajęc  z informatyki  
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Podsumowanie zrealizowanych zadan  publicznych  

PROJEKT PT. „SUPER SPRAWNI OPIEKUNOWIE”             

     

Dofinansowany ze s rodko w PFRON będących w dyspozycji Samorządu Wojewo dztwa 

Wielkopolskiego  

Czas trwania projektu: 1.09.2013 r. -31.12.2013 r. 

Gło wnym celem było wyposaz enie w wiedzę z zakresu umiejętnos ci pracy z osobami z 

niepełnosprawnos cią. Nastąpiło to dzięki przeprowadzonym warsztatom psychoedukacyjnym i 

psychologicznym.  

Przeprowadzono szes c  szes ciogodzinnych warsztato w: 

- warsztat psychologiczny pt. „ Naczynia połączone – czyli jak dbac  o siebie gdy bliski choruje?” 

- warsztat psychologiczny z zakresu pracy z ciałem dla opiekuno w oso b niepełnosprawnych  

- warsztat psychoedukacyjny- pt. „Zarządzanie i organizacja projektami na rzecz oso b 

niepełnosprawnych” 

- warsztat rehabilitacyjny – pt. „Co zrobic  aby ciało nie bolało? Jak z wiekiem byc  coraz 

sprawniejszym? „ 

- warsztat z zakresu psychodietetyki pt. „Z yj i pracuj zdrowo” 

- warsztat psychologiczny pt. „Podejs cie uwaz nos ci w pracy z osobami niepełnosprawnymi i 

onkologicznie chorymi”  

Na warsztatach wzięło udział łącznie 90 osób, co przekracza zakładaną do pozyskania 

liczbę 70 uczestniko w. Zainteresowanie było tak duz e zwaz ywszy na niezwykle 

szanownych specjalisto w, kto rzy prowadzili warsztaty.  

Wydrukowano 80 sztuk materiało w szkoleniowych i wszystkie rozdano.  
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Zorganizowano i przeprowadzono łącznie 6 szes ciogodzinnych warsztato w w tym dwa 

warsztaty przedłuz yły się o 30 minut, gdyz  materiał przygotowany przez prowadzących 

był ciekawy i pytania zadawane przez uczestniko w spowodowały chęc  uczestnictwa 

nieco dłuz ej. Łącznie udzielono ponad 36 godzin szkoleniowych dla kadry, 

wolontariuszy, specjalisto w pracujących z osobami niepełnosprawnymi i rodzinami 

oso b niepełnosprawnych. 

 

 

Warsztat pt. „Podejs cie uwaz nos ci w pracy z osobami onkologicznie chorymi  i 

niepełnosprawnymi” 
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PROJEKT PT. „SYSTEM POMOCY PSYCHOSOMATYCZNEJ DLA  

PRZEWLEKLE CHORYCH „ 

 

Dofinansowany z budz etu Wielkopolskiego Urzędu Wojewo dzkiego  

Czas trwania: 6.06.2013 r. - 10.12.2013 r. 

Celem zadania pt.” System pomocy psychosomatycznej dla przewlekle chorych” było  

udostępnienie pomocy psychologicznej i rehabilitacji dla oso b z wojewo dztwa 

wielkopolskiego.  

         Przeprowadzono dwie grupy terapeutyczne dzięki kto rym uczestnicy poprawili 

jakos c  swojego z ycia, zminimalizowali negatywne skutki psychospołeczne związane z 

chorobą terminalną. Ws ro d 4 oso b, kto re korzystały z rehabilitacji nastąpiła znaczna 

poprawa dolegliwos ci fizycznych, gło wnie związanych z obrzękiem limfatycznym. 

Dzięki przeprowadzonym sesjom Biofeedback uczestnicy nauczyli się technik 

relaksacyjnych i wizualizacyjnych, kto re będą mogli wykorzystywac  w z yciu 

codziennym.  

 

Rezultaty twarde: 

- przeprowadzenie 20 godz. grupowych zajęć terapeutycznych  

- przeprowadzenie łącznie 126 godzin indywidualnej pomocy psychologicznej i 

psychoterapeutycznej  

- pozyskanie 50 uczestniko w projektu 
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PROJEKT PT. „POZNAŃSKA AKADEMIA WALKI Z RAKIEM” 

 

Dofinansowany z budz etu Urzędu Miasta Poznania 

Czas trwania: 9.01. 2013 r. – 31.12.2013 r.  

Celem gło wnym była poprawa jakos ci z ycia chorych poprzez skuteczniejsze radzenie 

sobie z trudnymi emocjami , budowanie sił i motywacji do walki z chorobą. Zamierzony 

cel został osiągnięty poprzez prowadzenie indywidualnej terapii dla chorych 

przewlekle.  

Nastąpiła takz e poprawa sprawnos ci fizycznej i siły mięs niowej, obniz enie napięcia 

mięs niowego, nauka c wiczen  relaksacyjnych i oddechowych dzięki regularnie 

odbywającym się zajęciom z jogi leczniczej.  

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty i zajęcia ze specjalistami (dietetykiem, 

muzykoterapeutką, filozofem, instruktorką jogi) , kto re : 

- wyposaz yło uczestniko w w psychologiczne narzędzia radzenia sobie z emocjami i 

łagodzic  stres związany z chorobą, 

- rozwinęły kwestie egzystencjalne nieuchronnie związane z cięz ką i przewlekłą 

chorobą,  

- wzbudziły w uczestnikach rados c  z ycia i mobilizowały do dalszej walki z chorobą, 

- zwiększyły  s wiadomos c  i wiedzę z zakresu dietetyki odpowiedniej do indywidualnych 

potrzeb, dostosowanej do typu schorzenia i stanu pacjenta, 

- wyposaz yło uczestniko w w umiejętnos ci z zakresu relaksacji, technik oddechowych, 

- usprawniło stan fizyczny i układ mięs niowy, co wpłynęło pozytywnie ro wniez  na stan 

emocjonalny uczestniko w, 

- zbudowały na nowo poczucie oparcia w ciele, odblokowanie potencjału 

psychologicznego drzemiącego w kaz dym chorym i osobach je wspierających. 

Realizując projekt pt. ”Poznan ska Akademia Walki z Rakiem” udostępnilis my bezpłatnie 

regularnie odbywające się zajęcia grupowe i spotkania, kto re znacznie poprawiły jakos c  

z ycia chorujących przewlekle w Poznaniu. Dostępne były zajęcia z muzykoterapii i jogi 
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leczniczej oraz co miesiąc wykład z dietetyki i warsztaty filozoficzne, prowadzone przez 

specjalisto w.  

         W czasie trwania zadania udało się pozyskac  350 uczestników projektu. 

Prowadzono takz e poszukiwaną przez chorych onkologicznie i niezwykle istotną w 

chorobie - pomoc psychologiczną ws ro d oso b chorujących i ich bliskich, kto rzy zmagają 

się z chorobą nowotworową. Łącznie przeprowadzono 106 godz. indywidualnego 

wsparcia terapeutycznego dla mieszkan co w Poznania.  

         Zorganizowano i przeprowadzono Kampanię Społeczną Promującą 

Psychoonkologię – Zwrotnik Raka. Epizod VIII, kto ry przyciągnął w tym roku łącznie 

ponad 300 osób.  

 

 

Zajęcia z jogi leczniczej 
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PROJEKT PT. „EDUKACJA KIERUNKIEM NA JAKOŚĆ ŻYCIA”  

 

Dofinansowany ze s rodko w Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

Czas trwania : 1.06.2013 r. – 31.12.2013 r.  

Postawione cele podczas realizacji projektu „Edukacja kierunkiem na jakość życia” to : 

- zróżnicowanie oferty edukacyjnej dla osób starszych w szczególności, tych 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (w tym chorobie onkologicznej), 

- zwiększenie wiedzy z zakresu dietetyki, 

- poprawa jakość życia wśród uczestników projektu. 

Powyższe zostały osiągnięte dzięki możliwości korzystania z oferty zajęć edukacyjnych 

ale także dzięki udzielanym poradom psychologicznym. Udostępniono bezpłatne 

konsultacje dietetyczne dla osób starszych z województwa wielkopolskiego. 

Zainteresowanie przekroczyło możliwości projektowe. Było bardzo wiele chętnych 

osób, które konsultowały z dietetyczką dietę i zalecenia żywieniowe. Z konsultacji z 

terapeutami prowadzącymi porady psychologiczne wynika, że w znacznym stopniu 

poprawiło się życie osób starszych. Wszyscy, którzy korzystali z porad czuli poprawę 

samopoczucia, motywację do dalszego życia, a wśród osób chorujących zwiększenie 

motywacji do podejmowanego leczenia i wzrost nadziei. Dzięki realizacji projektu pt." 

Edukacja kierunkiem na jakość życia" wiele uczestników projektu odkryło w sobie pasję 

do fotografii. 
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Liczba przeprowadzonych zajęc  edukacyjnych, łącznie 258 godzin wsparcia 

indywidualnego i grupowego : 

- 100 godz. porad psychologicznych 

- 36 godz. indywidualnych konsultacji dietetycznych,  

- 36 godz. zajęc  z medytacji, -  

- 28 godz. zajęc  informatycznych,  

- 24 godz. zajęc  psychoedukacyjnych,   

- 20 godz. zajęc  z fotografii,  

- 7 spotkan  integracyjnych. 
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PROJEKT PT.” PSYCHE SOMA POLIS – PROMOCJA WIEDZY O 

ZDROWIU PSYCHICZNYM” 

 
Dofinansowany z budz etu Wojewo dzka Wielkopolskiego  

 

Czas trwania: 1.09.2013 r.  - 31.12.2013 r. 

 
Mieszkan cy wojewo dztwa zwiększyli swoją s wiadomos c  odnos nie profilaktyki zdrowia 

psychicznego. Tematy poruszane podczas kampanii promocyjnej spowodowały, z e 

zwiększono wiedzę o tym jaki wpływa mają zachowania prozdrowotne, stres itp. na 

nasza psychikę i ciało. Poprzez edukowanie na temat depresji słuchacze zmniejszyli lęk 

związanych z tymi schorzeniami. 

 

 

 

Poprzez przeprowadzonemu I Wielkopolskiemu Forum Zdrowia Psychicznego 

uczestniczy dyskutowali i poszerzyli swoją wiedzę na temat wspo łczesnych wymiaro w 

zdrowia psychicznego, zostali zachęceni do angaz owania się w zdrowe nawyki i dbanie 

o zdrowie psychiczne. Częs c  wystąpien  dotyczyła stresu i jego wpływu na stan psychiki, 

dlatego z pewnos cią ws ro d uczestniko w zwiększyła się s wiadomos c  zdrowego mys lenia 

i istoty radzenia sobie ze stresem. 
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Dzięki przeprowadzonym indywidualnym psychologicznym i psychiatrycznym 

przebadano i zdiagnozowano choroby u uczestniko w spotkan .  

Rezultaty twarde z realizacji zadania to: 

1. Opracowanie, konsultowanie i wydanie 1000 szt. egzemplarzy informatora o zdrowiu 

psychicznym pt. ” Jak radzic  sobie ze stresem w zgodnie z własną naturą?”  

2.  Zorganizowanie  jednego całodniowego wydarzenia dla mieszkan co w i specjalisto w 

promującego zdrowie psychicznego, kto re przybyło 120 osób z całego województwa 

wielkopolskiego,  

3. przeprowadzenie 34 indywidualnych porad psychologicznych i dwo ch porad 

psychiatrycznych.   
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Podsumowanie zrealizowanych projekto w  

PROJEKT PT. ZWROTNIK RAKA. KAMPANIA PROMUJĄCA 

PSYCHOONKOLOGIĘ  

         Po raz o smy zorganizowalis my i przeprowadzilis my Kampanię Społeczną 

Promującą Psychoonkologię – Zwrotnik Raka, kto ry przyciągnął w tym roku łącznie 

ponad 300 osób.  

Zorganizowano : 

- warsztaty dla profesjonalisto w i opiekuno w oso b chorujących  

- badania videodermatoskopem,  

- indywidualne porady psychologiczne i dietetyczne,  

- Strefę Organizacji Pozarządowych (+ pokaz pierwszej pomocy) 

 i Jaskinię Zdrowia ( podczas kto rej udzielano poradnictwa z zakresu dietetyki, 

medycyny chin skiej, ekologii, poradnictwa dla oso b chorujących, prezentowano 

suplementy diety, wykonywano makijaz ).  

s 

Stoiska w Jaskini Zdrowia podczas Zwrotnik Raka 
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        Zorganizowano koncert muzyki Gospel wystąpił Zespo ł Gospel Joy w Pawilonie 

Nowej Gazowni. Koncert przyciągnął ok 100 osób.  

 

         Podczas Zwrotnika Raka przeprowadzono szes c  szes ciogodzinnych warsztato w, 

kto re zostały dofinansowane ze s rodko w PFRON będących w dyspozycji Samorządu 

Wojewo dztwa Wielkopolskiego : 

- warsztat psychologiczny pt. „Naczynia połączone – czyli jak dbac  o siebie gdy bliski 

choruje?” 

- warsztat psychologiczny z zakresu pracy z ciałem dla opiekuno w oso b 

niepełnosprawnych  

-  warsztat psychoedukacyjny- pt. „Zarządzanie i organizacja projektami na rzecz oso b 

niepełnosprawnych” 

- warsztat rehabilitacyjny – pt. „Co zrobic  aby ciało nie bolało? Jak z wiekiem byc  coraz 

sprawniejszym? „ 

-  warsztat z zakresu psychodietetyki pt. „Z yj i pracuj zdrowo” 

- warsztat psychologiczny pt. „Podejs cie uwaz nos ci w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi i onkologicznie chorymi.  
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Warsztat z rehabilitacji podczas Zwrotnik Raka 

 

          Poprzez przeprowadzenie konsultacji ze specjalistami, warsztato w i badaniom 

podczas Zwrotnika Raka zwiększyła się s wiadomos c  dotycząca profilaktyki 

nowotworowej.  Ws ro d uczestniko w korzystających z porad i warsztato w 

psychoedukacyjnych wystąpiła poprawa w zakresie radzenia sobie z kryzysem 

emocjonalnym i stresem. Zwiększono takz e wiedzę na temat form wsparcia dostępnych 

są dla chorych przewlekle i ich rodzin.  

       Zachęcilis my i przebadalis my sporo oso b podczas wydarzenia, co na trwale 

zmniejszyło lęk przed badaniami profilaktycznymi i szukaniem pomocy specjalisto w w 

razie podejrzenia o zachorowanie. Konsultacje i badan  udzielali między innymi dietetyk, 

psychoonkolog i lekarz onkolog.  

      Celem wydarzenia w ramach projektu było zwiększenie s wiadomos ci o istocie 

psychoonkologii oraz przełamanie lęku związanego z profilaktyką i tematem choro b 

nowotworowych. Wierzymy, z e cel został osiągnięty. To wydarzenie przyciągnęło 

zaro wno osoby starsze jak i młodsze mieszkające w Poznaniu. 

 

 



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013  

Strona 17                                                                

PROJEKT PT. TERAPIA FILOZOFIĄ  

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS  od marca do czerwca 2013 r. realizowało 

projekt  Terapia Filozofią, w ramach kto rego odbyło się wiele ciekawych spotkan , 

mających na celu promocję rozwoju duchowego.  

 

Projekt realizowany był na trzech płaszczyznach: 

 

- Cykl otwartych zajęć z medytacji, podczas kto rych uczestnicy uczyli się 

podstawowych metod medytacyjnego obserwowania i kształtowania umysłu. Program 

składał się z szes ciu bezpłatnych spotkan , w kto rych wzięło udział łącznie ponad 40 

osób.  Tematy poruszanych zajęc  to między innymi: medytacja przyjaz ni, wspo łczucia, 

rados ci, bezstronnos ci oraz medytacja wglądu.   

- Cykl otwartych wykładów filozoficznych w Szkole Wyz szej Psychologii 

Społecznej   w Poznaniu. W spotkaniach wzięło udział kilkadziesiąt oso b, kto re miały 

moz liwos c  posłuchac  i podyskutowac  o znanych teoriach filozoficznych m.in. 

Dziedzictwie Sokratesa, Stoicyzmie Ulicznym czy pracach Artura Schopenchauera.  

 

                                  

                 dr Stefan Szary                                                   dr Marcin Fabjański  
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3) Wydarzenie „Przebudzenie – otwarta medytacja w letni wieczór” - Spotkanie 

miało na calu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników oraz 

odnalezienie spokoju i równowagi w zabieganej codzienności. Partnerem projektu było 

Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. Wydarzenie rozpoczęło się zajęciami z jogi, 

następnie odbył się wykład  gościa specjalnego - dr Marcina Fabjańskiego. Wydarzenie 

zakończyła otwarta sesja medytacji wglądu.  

 

 

 

Poprzez Projekt Terapia Filozofią udało się zachęcić uczestników do refleksji nad 

rozwojem duchowym, poprzez różne działania z dziedziny psychologii, filozofii, muzyki, 

ruchu i medytacji. Łącznie w wykładach i wydarzeniach wzięło udział ponad 60 osób.  
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PROJEKT SPOTKAŃ DYSKUSYJNO – FILMOWYCH  

 

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS oraz Pracownia Psychologii Klinicznej w 

Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu zainicjowało spotkania dyskusyjno- 

filmowe pobudzające do rozwaz an  o tym czym jest cierpienie oraz jak sobie z nim 

radzimy i czym jest szczęs cie. Spotykamy się w interesującym gronie i zainspirowani 

sztuką filmową rozmawiac  o tajemnicach z ycia i s mierci. 

 

Patronat honorowy na wydarzeniem objął Dyrektor Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii Prof. dr hab. Julian Malicki 

Spotkania adresowane były do studento w kierunko w humanistycznych i 

medycznych, senioro w i personelu medycznego oraz wszystkich mieszkan co w 

miasta Poznania, kto rych interesuje tematyka zdrowia i choroby.  
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Wolontariat  

Wolontariat w Stowarzyszeniu PSYCHE SOMA POLIS w roku 2013 rozwinął się znacznie. 

Do grona wolontariuszy dołączyło ok. 15 oso b w ciągu roku. Koordynatorkę 

Wolontariatu od wrzes nia do kon ca roku była Agata Ludwiczak, kto ra wspaniale 

motywowała i kierowała zespołem, w szczego lnos ci podczas intensywnych działan  w 

paz dzierniku i listopadzie.  

Wolontariusze byli zaangaz owani we wszystkie projekty, kto re realizowalis my w tym 

roku. Mamy nadzieję, z e w przyszłym roku takz e pełni energii i zapału będą wspierac  

nasze działania.  

 

 

Wolontariusze podczas Targo w Ekonomii Społecznej w Poznaniu 
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Dzięki wolontariuszkom moglis my pokazac  swoje działania podczas : Dni Organizacji 

Pozarządowych organizowanych przez Urząd Miasta Poznania oraz podczas Targo w 

Ekonomii Społecznej inicjowanych przez Centrum PISOP i Regionalny Os rodek Polityki 

Społecznej.  

Obecnie wyznaczamy takz e koordynatoro w poszczego lnych akcji i projekto w z uwagi na 

duz ą liczbę inicjatyw w jaką realizuje Stowarzyszenie. Daje to okazję i moz liwos c  do 

większej odpowiedzialnos ci i nauki zarzadzania zespołami roboczymi dla oso b 

pełniących te funkcję.  

 

W tym roku otrzymalis my takz e certyfikat DOBRY WOLONTARIAT  

 

Certyfikat przyznawany jest organizacjom dbającym o dobre standardy wspo łpracy z 

wolontariuszami. Ważność certyfikatu wynosi dwa lata i oprócz pozytywnej oceny 

otrzymaliśmy także uwagi co możemy robić lepiej więc będziemy się starać by za 

dwa lata również otrzymać certyfikat. 
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Wspo łpraca i partnerstwa  

W działaniach związanych z trzecim sektorem wsparcie jest bardzo waz ne. 

Zamieszamy listę oso b i instytucji wspierających z naszym Stowarzyszeniem w ciągu 

minionego roku:  

Centrum Psychoterapii Integralnej  

Szkoła Wyz sza Psychologii Społecznej w Poznaniu 

Wyz sza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa  

Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar  

Wielkopolskie Centrum Onkologii 

Synergia Gabinet  Dietetyczny   

Wyz sza Szkoła Edukacji i Terapii 

Agencja FOCUS Marcin Karbowski  

Poznan ska Estrada  

Self OFF  

Data Solutions. Sales Support Partner  

Pracownia Reklamy  

Nonoproblemo Sp. J.  

Esline  

Fundacja Pro Novis  

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka  

Fundacja dla Zdrowia  

Fundacja DOBRZE Z E JESTES   

Fundacja Dojrzali 50 +  

Polski Czerwony Krzyz   
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Patronaty medialne:  

Portal www.epoznan.pl , WTK, Telewizja Regionalna Poznan , Radio Emaus i Radio 

Merkury  

 

WSPÓŁPRACA  

Od tego roku jestes my członkiem WIELKOPOLSKIEGO PARTNERSTWA DLA 

ZDROWIA zainicjowanego przez Fundacje Dla zdrowia  

 

W czerwcu 2013 r. dołączylis my do tworzącego się Wielkopolskiego Partnerstwa Dla 

Zdrowia liczącego 35 członko w (są to organizacje pozarządowe, instytucje, 

samorządy lokalne, prywatne osoby działające w obszarze zdrowia). 

WIELKOPOLSKIE PARTNERSTWO DLA ZDROWIA – ma tworzyc  bazę partnero w, czyli 

instytucji, organizacji i oso b chętnych do wspo łpracy, kto rzy będą działac  wspo lnie  

i będą wspierac  się wzajemnie w realizowaniu konkretnych programo w 

zdrowotnych. 

W Polsce występuje wiele powaz nych problemo w zdrowotnych i socjalnych. Niestety 

najczęs ciej dotyczą one oso b najuboz szych, cierpiących z powodu niero wnos ci 

społecznych. Przedstawiciele organizacji pozarządowej, II sektora, administracji 

publicznej i medio w pragną wspo lnie działac  na rzecz rozwiazywania problemo w 

zdrowotnych.  

http://www.epoznan.pl/
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Od kilku lat jestes my takz e członkiem Wielkopolskiego Forum Organizacji Oso b 

Niepełnosprawnych. Bierzemy czynny udział w spotkan  organizowanych przez 

WIFOON. 

 

W ramach projektu pt. ”Budowa i wdroz enie proinnowacyjnych usług optymalizacji 

dla MS P opartych na zintegrowanym systemie eksperckim” realizowanym przez 

Wielkopolski Instytut Jakos ci otrzymalis my certyfikat potwierdzający w uzyskaniu 

wsparcia w doskonaleniu swoich usług.  
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Informacje o Stowarzyszeniu PSYCHE SOMA POLIS  

  Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS zajmuje się promocją zdrowia oraz 
wsparciem oso b chorujących przewlekle i psychosomatycznie,  biorąc pod uwagę:  

 

PSYCHE  - wymiar psychiczny (stres, umiejętnos c  troszczenia się o siebie, wybaczanie, 
kontrolowania emocji,             

SOMA – wymiar fizyczny (edukację na temat wspierania prawidłowego funkcjonowaniu 
systemu odpornos ciowego, zdrowe z ywienie, ruch)  

POLIS  - wymiar społeczny (znaczenie choro b, dbanie o relacje, wzajemny szacunek).  

 

Edukujemy,  wspieramy terapeutycznie indywidualnie i grupowo. Tworzymy zgrany 
zespo ł specjalisto w. Organizujemy szkolenia dla profesjonalisto w.   

Prowadzimy Akademią Walki z Rakiem w Poznaniu, gdzie udzielamy wsparcia 
psychoonkologicznego osobom chorym i ich rodzinom. Co rocznie prowadzimy 
Kampanię Społeczną Promującą Psychoonkologię – Zwrotnik Raka. W ubiegłym roku 
udzielilis my ponad 1700 porad indywidualnych i grupowych i objęlis my 533 osoby z 
całej Wielkopolski.  

 

PSYCHE + SOMA + POLIS = ZDROWIE  

 

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS 

Ul. Wierzbięcice 18/5  

61-568 Poznan   

Tel. 61 820 27 46  

Tel. kom. 502 99 44 97  

info@psychesomapolis.org  

 

www.psychesomapolis.org  

 

portale społecznos ciowe : 

www.facebook.com/AkademiaWalkizRakiem  

www.facebook.com/ZwrotnikRaka   
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