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Przyznano nagrody w konkursie "Zwyczajnie
Aktywni" 2013
W pierwszej edycji konkursu "Zwyczajnie aktywni" 20 13 nagrodzono trzy projekty, maj ące przyczyni ć
się do aktywizacji zawodowej osób z przewlekłymi choro bami autoimmunologicznymi, do których
zalicza si ę np. nieswoiste zapalenie jelita czy łuszczyc ę.

Granty w wysokości 30 tys. zł dla każdego projektu wręczono
w poniedziałek (9 grudnia) podczas gali w Warszawie.
Dodatkowo sześć projektów otrzymało w konkursie
wyróżnienia.
- Jako osoba, która zachorowała w okresie aktywności
zawodowej i była zmuszona przebranżowić się, wiem jak ważne
jest dla nas podanie pomocnej ręki, pozwalające się pozbierać
i zacząć coś od nowa - powiedziała Agnieszka Kowalczyk z
Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi
Zapaleniami Jelita "J-elita, którego projekt pt. Aktywne życie
wbrew aktywnej chorobie został nagrodzony.

Członkowie organizacji planują wykorzystać grant na zorganizowanie dla pacjentów cierpiących na nieswoiste
zapalenie jelita warsztatów z udziałem doradców zawodowych czy psychologów. Kowalczyk wyraziła nadzieję,
że warsztaty pomogą zarówno chorym, którzy stoją przed wyborem przyszłego zawodu, jak i tym, którzy z
powodu choroby muszą się przebranżowić czy rodzicom, którym pracę uniemożliwia choroba dziecka.

- Dla osób chorych zamknięcie w domu jest jedną z najgorszych rzeczy. Praca, przebywanie z innymi ludźmi
pomagają uwierzyć w siebie, w to, że jest się potrzebnym, że można być niezależnym i coś jeszcze w życiu
zdziałać, pomimo pewnych trudności z jakimi się borykamy, np. częstych hospitalizacji - powiedziała Kowalczyk.

Pozostałe dwie nagrody w konkursie przyznano projektowi pt. "Biuro Zmiany Pracy", który opracowała
Fundacja "Tak, mam łuszczycę" oraz projektowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby
Leśniowskiego-Crohna pt. "Droga do Pracy".

Konkurs "Zwyczajnie aktywni" stworzono z myślą o co najmniej 1,5 mln Polaków, którzy cierpią na
autoagresywne, zapalne schorzenia przewlekłe. Zalicza się tu m.in. łuszczycę, na którą w kraju choruje ok. 1
mln osób, nieswoiste zapalenie jelita, jak choroba Leśniowskiego-Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, które łącznie dotykają co najmniej 50 tys. osób, a także reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz
inne zapalne schorzenia stawów, na które w Polsce cierpi ok. 400 tys. ludzi.

Są one przeważnie diagnozowane między 20. a 50. rokiem życia, czyli u osób na początku rozwoju kariery
zawodowej lub w pełni jej rozkwitu. Coraz częściej dotykają też młodzież i dzieci. W najcięższych postaciach
schorzenia te mogą doprowadzić do niepełnosprawności (zwłaszcza, gdy nie są leczone lub leczy się je w
niewłaściwy sposób) i często zmuszają ludzi do zmiany planów zawodowych, a nawet rezygnacji z pracy i
przechodzenia na rentę.

Celem konkursu "Zwyczajnie aktywni" jest aktywizacja zawodowa tej grupy chorych, pomoc w utrzymaniu ich
dotychczasowej aktywności w pracy lub rozwijanie się w nowym kierunku zawodowym.

- 20-30 lat temu pacjenci przychodzili do mnie głównie po to, by załatwić sobie rentę, a dziś przychodzą po to,
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by nie chorować. Nastąpiła radykalna zmiana mentalności. To, że potrafimy się sami utrzymać, że nie jesteśmy
ciężarem dla innych, że utożsamiamy się z jakimś środowiskiem zawodowym okazuje się być bardzo ważne -
powiedział konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, który zasiadał w kapitule konkursu prof. Bolesław
Samoliński.

Drukuj - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Przyznano-nagrody-w-konku...

2 z 2 2013-12-09 20:26



Przyznano nagrody w konkursie
'Zwyczajnie Aktywni' 2013

PAP 2013-12-09, ostatnia aktualizacja 2013-12-09 17:35:14

W pierwszej edycji konkursu "Zwyczajnie aktywni" 20 13 nagrodzono trzy projekty, maj ące przyczyni
aktywizacji zawodowej osób z przewlekłymi chorobami  autoimmunologicznymi, do których zalicza si
nieswoiste zapalenie jelita czy łuszczyc ę.

Granty w wysokości 30 tys. zł dla każdego projektu wręczono w poniedziałek podczas gali w Warszawie. Dodatkowo
sześć projektów otrzymało w konkursie wyróżnienia.

"Jako osoba, która zachorowała w okresie aktywności zawodowej i była zmuszona przebranżowić się, wiem jak wa
jest dla nas podanie pomocnej ręki, pozwalające się pozbierać i zacząć coś od nowa" - powiedziała Agnieszka Kowalczyk
z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita", którego projekt pt. "Aktywne 
wbrew aktywnej chorobie" został nagrodzony.

Członkowie organizacji planują wykorzystać grant na zorganizowanie dla pacjentów cierpiących na nieswoiste zapalenie
jelita warsztatów z udziałem doradców zawodowych, ekspertów ds. rynku pracy oraz psychologów. Kowalczyk wyraziła
nadzieję, że warsztaty pomogą zarówno chorym, którzy stoją przed wyborem przyszłego zawodu, jak i tym, którzy z
powodu choroby muszą się przebranżowić czy rodzicom, którym pracę uniemożliwia choroba dziecka.

"Dla osób chorych zamknięcie w domu jest jedną z najgorszych rzeczy. Praca, przebywanie z innymi ludź
uwierzyć w siebie, w to, że jest się potrzebnym, że można być niezależnym i coś jeszcze w życiu zdziałać, pomimo
pewnych trudności z jakimi się borykamy, np. częstych hospitalizacji" - powiedziała Kowalczyk PAP.

Pozostałe dwie nagrody w konkursie przyznano projektowi pt. "Biuro Zmiany Pracy", który opracowała Fundacja "Tak,
mam łuszczycę" oraz projektowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna pt.
"Droga do Pracy".

Konkurs "Zwyczajnie aktywni" stworzono z myślą o co najmniej 1,5 mln Polaków, którzy cierpią na autoagresywne,
zapalne schorzenia przewlekłe. Zalicza się tu m.in. łuszczycę, na którą w kraju choruje ok. 1 mln osób, nieswoiste
zapalenie jelita, jak choroba Leśniowskiego-Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które łącznie dotykaj
najmniej 50 tys. osób, a także reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz inne zapalne schorzenia stawów, na które w
Polsce cierpi ok. 400 tys. ludzi.

Są one przeważnie diagnozowane między 20. a 50. rokiem życia, czyli u osób na początku rozwoju kariery zawodowej lub
w pełni jej rozkwitu. Coraz częściej dotykają też młodzież i dzieci.

W najcięższych postaciach schorzenia te mogą doprowadzić do niepełnosprawności (zwłaszcza, gdy nie są
leczy się je w niewłaściwy sposób) i często zmuszają ludzi do zmiany planów zawodowych, a nawet rezygnacji z pracy i
przechodzenia na rentę.

Celem konkursu "Zwyczajnie aktywni" jest aktywizacja zawodowa tej grupy chorych, pomoc w utrzymaniu ich
dotychczasowej aktywności w pracy lub rozwijanie się w nowym kierunku zawodowym.

"20-30 lat temu pacjenci przychodzili do mnie głównie po to, by załatwić sobie rentę, a dziś przychodzą po to, by nie
chorować. Nastąpiła radykalna zmiana mentalności. To, że potrafimy się sami utrzymać, że nie jesteśmy cięż
innych, że utożsamiamy się z jakimś środowiskiem zawodowym okazuje się być bardzo ważne" - powiedział konsultant
krajowy ds. zdrowia publicznego, który zasiadał w kapitule konkursu prof. Bolesław Samoliński.

"To, że jesteśmy chorzy nie oznacza, że możemy odpuścić sobie pracę. My nie możemy odpuścić sobie ż
podsumowała Monika Kotlarz-Koza z Fundacji "Tak, mam łuszczycę".

Organizatorami projektu są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki
Ruch Społeczny oraz AbbVie Polska, która ufundowała granty dla zwycięzców. Więcej informacji o konkursie mo
przeczytać na jego stronie internetowej www.zwyczajnieaktywni.pl .

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl - http://wyborcza.pl/0,0.html © Agora SA
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Przyznano nagrody w konkursie „Zwyczajnie Aktywni” 2013

W pierwszej edycji konkursu „Zwyczajnie aktywni” 2013 nagrodzono trzy projekty, mające

przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób z przewlekłymi chorobami autoimmunologicznymi,

do których zalicza się np. nieswoiste zapalenie jelita czy łuszczycę.

Granty w wysokości 30 tys. zł dla każdego projektu wręczono w poniedziałek podczas

gali w Warszawie. Dodatkowo sześć projektów otrzymało w konkursie wyróżnienia.

„Jako  osoba,  która  zachorowała  w  okresie  aktywności  zawodowej  i  była  zmuszona

przebranżowić się, wiem jak ważne jest dla nas podanie pomocnej ręki, pozwalające się

pozbierać  i  zacząć  coś  od  nowa”  –  powiedziała  Agnieszka  Kowalczyk  z  Polskiego

Towarzystwa  Wspierania  Osób  z  Nieswoistymi  Zapaleniami  Jelita  „J-elita”,  którego

projekt pt. „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie” został nagrodzony.

Członkowie  organizacji  planują wykorzystać grant  na  zorganizowanie dla  pacjentów cierpiących na nieswoiste

zapalenie jelita  warsztatów z udziałem doradców zawodowych, ekspertów ds. rynku pracy oraz psychologów.

Kowalczyk wyraziła  nadzieję,  że  warsztaty pomogą  zarówno chorym, którzy stoją  przed wyborem przyszłego

zawodu, jak i tym, którzy z powodu choroby muszą się przebranżowić czy rodzicom, którym pracę uniemożliwia

choroba dziecka.

„Dla  osób chorych zamknięcie  w domu jest  jedną  z najgorszych rzeczy.  Praca,  przebywanie  z  innymi  ludźmi

pomagają  uwierzyć w siebie, w to, że jest się  potrzebnym, że można być niezależnym i  coś jeszcze w życiu

zdziałać, pomimo pewnych trudności z jakimi się borykamy, np. częstych hospitalizacji” - powiedziała Kowalczyk

PAP.

Pozostałe dwie nagrody w konkursie przyznano projektowi pt. „Biuro Zmiany Pracy”, który opracowała Fundacja

„Tak, mam łuszczycę” oraz projektowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-

Crohna pt. „Droga do Pracy”.

Konkurs  „Zwyczajnie  aktywni”  stworzono  z  myślą  o  co  najmniej  1,5  mln  Polaków,  którzy  cierpią  na

autoagresywne, zapalne schorzenia przewlekłe. Zalicza się tu m.in. łuszczycę, na którą w kraju choruje ok. 1 mln

osób, nieswoiste zapalenie jelita, jak choroba Leśniowskiego-Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

które  łącznie  dotykają  co  najmniej  50  tys.  osób,  a  także  reumatoidalne  zapalenie  stawów (RZS)  oraz  inne

zapalne schorzenia stawów, na które w Polsce cierpi ok. 400 tys. ludzi.

Są  one  przeważnie  diagnozowane  między  20. a  50.  rokiem życia,  czyli  u osób na  początku rozwoju kariery

zawodowej lub w pełni jej rozkwitu. Coraz częściej dotykają też młodzież i dzieci.

W  najcięższych  postaciach  schorzenia  te  mogą  doprowadzić  do  niepełnosprawności  (zwłaszcza,  gdy  nie  są

leczone lub leczy się je w niewłaściwy sposób) i często zmuszają ludzi do zmiany planów zawodowych, a nawet

rezygnacji z pracy i przechodzenia na rentę.

Celem konkursu „Zwyczajnie aktywni” jest aktywizacja zawodowa tej  grupy chorych, pomoc w utrzymaniu ich

dotychczasowej aktywności w pracy lub rozwijanie się w nowym kierunku zawodowym.

„20-30 lat temu pacjenci przychodzili do mnie głównie po to, by załatwić sobie rentę, a dziś przychodzą po to, by

nie  chorować. Nastąpiła  radykalna zmiana  mentalności. To, że  potrafimy się  sami  utrzymać, że  nie jesteśmy

ciężarem dla innych, że utożsamiamy się z jakimś środowiskiem zawodowym okazuje się być bardzo ważne” –

powiedział  konsultant  krajowy  ds.  zdrowia  publicznego,  który  zasiadał  w  kapitule  konkursu  prof.  Bolesław

Samoliński.

„To, że jesteśmy chorzy nie oznacza, że możemy odpuścić sobie pracę. My nie możemy odpuścić sobie życia” –

podsumowała Monika Kotlarz-Koza z Fundacji „Tak, mam łuszczycę”.
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Organizatorami projektu są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie

Amazonki  Ruch Społeczny oraz  AbbVie  Polska,  która  ufundowała  granty  dla  zwycięzców. Więcej  informacji  o

konkursie można przeczytać na jego stronie internetowej www.zwyczajnieaktywni.pl .
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Znamy zwyci ęzców "Zwyczajnie Aktywnych"
MM
2013-12-10 09:18

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita", Fundacja "Tak, mam łu szczyc ę"
oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Le śniowskiego-Crohna otrzymały nagrody w
pierwszej edycji konkursu "Zwyczajnie Aktywni 2013" , promuj ącego aktywizacj ę zawodow ą osób zmagaj ących si ę z
chorobami przewlekłymi.

Do pierwszej edycji konkursu przystąpiło 10 projektów, których celem była aktywizacja zawodowa chorych z jednoczesną
poprawą jakości ich życia. W skład jury oceniającego pomysły weszli: Magdalena Ankiersztejn-Bartczak z Fundacji Edukacji
Społecznej, Elżbieta Flasińska z portalu Pracuj.pl, Beata Gadomska z ramienia sponsora konkursu firmy AbbVie Polska, Igor
Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej, Elżbieta Kozik z
Ruchu Społecznego Polskie Amazonki, dr Andrzej Malinowski z Pracodawców RP, Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu,
prof. Bolesław Samoliński Konsultant Krajowy ds. Zdrowia Publicznego oraz Monika Wróbel z Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH.

Laur tegorocznej edycji konkursu otrzymały trzy projekty: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami
Jelita „J-elita”  za projekt „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie”, Fundacja „Tak, mam łuszczycę” za projekt “ Biuro zmiany
Pracy”  oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna za projekt „Droga do Pracy” .

Nagrody wręczono w poniedziałek (9 grudnia) podczas uroczystej gali w Hotelu Novotel. Prof. Bolesław Samoliński uzasadniając
wybór jury podkreślił, że choroby przewlekłe przyspieszają proces starzenia się społeczeństwa i obniżają procent osób
aktywnych zawodowo.

"Jednak dzięki uporowi pacjentów, którzy chcą żyć zwyczajnie i aktywnie i determinacji naukowców dążących do coraz lepszego
poznania tych zagadkowych chorób, jakimi są autoimmunologiczne choroby zapalne, jesteśmy w stanie wspierać chorych
również poza procesem leczenia w pokonywaniu codziennych trudności i realizacji planów zawodowych. To stara prawda, że
dopóki zachowujemy aktywność w zwykłych codziennych zadaniach dopóty mam chęci, żeby żyć, bo czujemy się potrzebni"-
podkreślił Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego.

W ocenie dr Jarosława Oleszczuka, dyrektora generalnego AbbVie Polska- głównego sponsora grantów - w przypadku typu
chorób przewlekłych kluczowa jest właściwa diagnoza w jak najwcześniejszym stadium zarówno ze względu na leczenie, jak i
wsparcie psychologiczne, jakiego potrzebują chorzy.

"Ma ono niebagatelny wpływ na samopoczucie pacjentów, postępy terapii  a tym samym na jakość ich życia i możliwość
wykonywania zwyczajnych aktywności każdego dnia"- ocenia szef AbbVie Polska.

Artykuł pochodzi z portalu www.pulsmedycyny.pl

Znamy zwycięzców "Zwyczajnie Aktywnych" http://pulsmedycyny.pl/actionprint/3468909,89551
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Szukaj

medycyna praktyczna dla lekarzy

Przyznano nagrody w konkursie „Zwyczajnie Aktywni” - Wiadomo�ci -... http://www.mp.pl/gastrologia/wiadomosci/show.html?id=94032
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Anna Gardyniak
9 grudnia 2013 15:08

Rozdanie nagród I edycji konkursu:

„Zwyczajnie aktywni”

Każdy z nas wie, jak istotne miejsce w naszym życiu pełni praca zawodowa, a zwłaszcza jeśli jest się, tak jak chorzy na autoimmunologiczne choro
zapalne, osobą młodą, aktywną, pełną chęci do życia i pomysłów. Jednak w przypadku pacjentów z takimi chorobami jak nieswoiste zapalenia jelit
choroba Leśniowskiego-Crohna, łuszczyca, łuszczycowe zapalenia stawów czy reumatoidalne zapalenia stawów zwyczajne aktywno
być znacznie ograniczane przez objawy choroby. Organizacje pacjentów mają często wiele wyjątkowych i innowacyjnych pomysłów na wsparcie s
podopiecznych w realizacji planów zawodowych, a to, czego zazwyczaj im brakuje, to fundusze. W odpowiedzi na te potrzeby powstał projekt „Zwy
Aktywni”, którego częścią jest konkurs o grant dla tych organizacji pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi, które przedstawi
najciekawsze pomysły na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej chorych lub powrót do niej i możliwość rozwoju.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 10 projektów, ale tylko trzy z nich otrzymały granty w wysokości 30 tys. na realizację swoich celów. S

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i C horoby Le śniowskiego-Crohna  za projekt „Droga do pracy” ;

- Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistym  Zapaleniem Jelita „J-elita”  za projekt „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie”

- Fundacja „Tak, mam łuszczyc ę”  z Lublina za projekt „Biuro zmiany pracy” .

Gratulujemy!
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Pierwsza edycja konkursu „Zwyczajnie Aktywni” 2013
rozstrzygni�ta

�ródło: KG | 10.12.2013

Dział: Z �ycia PTD i �rodowiska

Z nadesłanych dziesi�ciu projektów, dzi�ki którym mo�liwa b�dzie aktywizacja

zawodowa chorych z przewlekłymi chorobami autoimmunologicznymi, do których

zalicza si� m.in. łuszczyc�, nagrodzono trzy.

W zwyci�skich projektach doceniono zaproponowane inicjatywy, m.in. warsztaty z

udziałem doradców zawodowych, ekspertów ds. rynku pracy, psychologów, które

wpłyn� na popraw� jako�ci �ycia ich uczestników. Pomog� te� utrzyma�

dotychczasow� aktywno�� w pracy, rozwija� si� zawodowo tak�e w nowych

kierunkach. Laureaci dostali granty w wysoko�ci 30 tys. zł na realizacje projektów, za� dodatkowych sze�� projektów zgłoszonych do

konkursu, wyró�nienia.

Tegorocznymi laureatami nagrody „Zwyczajnie Aktywni 2013” zostali:

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” za projekt „Aktywne �ycie wbrew aktywnej chorobie”,

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Le�niowskiego-Crohna za projekt „Droga do Pracy”

oraz Fundacja „Tak, mam łuszczyc�” za projekt „Biuro zmiany Pracy”.

Prof. Bolesław Samoli�ski krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego uzasadniaj�c jeden z werdyktów, jako członek kapituły

konkursowej, powiedział, �e podj�te inicjatywy, to bardzo wa�na sprawa przeło�enia strategii na rzeczywisto��. – Nasze społecze�stwo

starzeje si�, a choroby przewlekłe przyspieszaj� ten proces i obni�aj� procent osób aktywnych zawodowo. Dlatego trzeba dokonywa�

stara�, by osoby te mogły pracowa�, wraca� na rynek pracy i czu� si� potrzebnymi –mówił prof. Samoli�ski. Dyrektor generalny firmy

AbbVie Polska, która ufundowała granty dr Jarek Oleszczuk zapowiedział, �e konkurs powtórzony zostanie tak�e za rok.

Pierwsza edycja konkursu „Zwyczajnie Aktywni” 2013 rozstrzygni�ta http://www.edermatologia.pl/Pierwsza-edycja-konkursu-Zwyczajnie-A...
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