
Dziękujemy za entuzjazm i 

wsparcie podczas pierwszego w 

historii Tygodnia Świadomości 

Rehabilitacji Onkologicznej.

Uważamy, że nikt nie powinien 

tracić możliwości utrzymania 

dobrej jakości życia z powodu 

diagnozy nowotworu. 

Szczególnie nie powinno to mieć 

miejsca ze względu na brak 

świadomości, co do rosnącej 

liczby dowodów skuteczności 

rehabilitacji onkologicznej.

Podnoszenie 

świadomości 

Jak pomagać…

Tę kampanię możesz wesprzeć na wiele sposobów. Potrzebujemy Twojej pomocy w 

upowszechnianiu informacji na temat rehabilitacji onkologicznej. Oto kilka 

pomysłów na działania, które możesz podjąć już DZIŚ, a także PODCZAS Tygodnia 

Świadomości Rehabilitacji Onkologicznej, aby uzyskać najlepsze efekty. Zapraszamy 

do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć szereg materiałów 

do pobrania, które pomogą Ci dotrzeć do kluczowych informacji na temat kampanii 

i przyczynić się do tego, aby mniej osób po zdiagnozowaniu nowotworu straciło 

szansę na dobre życie.

Razem możemy więcej. Razem możemy sprawić, że mniej osób 

zostanie pominiętych!

Pacjent z nowotworem jelita grubego Jean-François L'Haridon 
wspierany przez swoją fizjoterapeutkę Emmę Houlihan

https://www.pincandsteel.com/raise-awareness/


Działania na DZIŚ?

Zarezerwuj daty, 7 - 13 września. Umieść je w swoim kalendarzu i we wszystkich 
kalendarzach, z których Ty i Twoi współpracownicy korzystacie w miejscu pracy.

Śledź @PINC&STEEL we wszystkich naszych mediach społecznościowych, w tym na 
Facebooku, Instagramie i Twitterze oraz używaj i śledź hasztagów #CRAW2020 
#pincandsteel #cancerrehab

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku tutaj i udostępnij je zapraszając 
wszystkich swoich znajomych i obserwujących, aby również dołączyli.

Połącz się z Lou James (MNZM), założycielką PINC&STEEL Cancer Rehabilitation na 
LinkedIn. Lou James od 15 lat jest motorem napędowym w docieraniu do osób z 
rozpoznaniem nowotworu i informowaniu ich o istnieniu rehabilitacji onkologicznej.

Wydrukuj serię naszych plakatów przedstawiającą pacjentów, którzy doświadczyli 
korzyści z rehabilitacji onkologicznej. Umieść plakaty A3 w miejscu pracy w ramach 
przygotowań do kampanii. Znajdziesz je tutaj.

Przeczytaj i podziel się naszymi materiałami informacyjnymi Tydzień Świadomości 
„dlaczego” z współpracownikami i znajomymi. Zawierają one kluczowe informacje 
dotyczące przesłania i powodów, dla których podniesienie rangi rehabilitacji 
onkologicznej jest niezbędne i że nikt nie powinien utracić szansy na dobre życie po 
zdiagnozowaniu nowotworu.

Dowiedz się, czy masz w swoim regionie dostępną rehabilitację onkologiczną z 
certyfikatem Pinc&Steel. Może mógłbyś współpracować lokalnie, aby podzielić się 
kluczowymi przesłaniami kampanii. Nasza strona internetowa 
www.pincandsteel.com zawiera linki do fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych z 
Wielkiej Brytanii i Irlandii, Kanady, Nowej Zelandii i Australii, wraz ze wszystkimi 
szczegółami lokalizacji usługodawców i numerami kontaktowymi.

Skontaktuj się wcześniej z mediami i opowiedz o wsparciu swojej organizacji dla 
nadchodzącej kampanii. Zaproponuj im swoje „dlaczego”, co do podnoszenia 
znaczenia świadomości na temat rehabilitacji onkologicznej w Twojej organizacji, 
miejscu pracy i lokalnej społeczności! Nikt nie powinien zostać pominięty.

Zachęcaj każdego, kogo znasz, kto został dotknięty nowotworem, aby dowiedział 
się więcej o rehabilitacji onkologicznej. Wspieraj osoby w Twoim miejscu pracy, u 
których zdiagnozowano nowotwór, aby dowiedziały się, w jaki sposób rehabilitacja 
onkologiczna może pomóc im w polepszeniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Na koniec ogłoś, że będziesz wspierać naszą kampanię gotowymi do użycia 
grafikami z mediów społecznościowych „Wspieramy ...”. Zapraszamy do 
umieszczania ich na swojej witrynie, w biuletynach, wiadomościach e-mail i 
platformach mediów społecznościowych. 



Działania PODCZAS Tygodnia Świadomości Rehabilitacji Onkologicznej?

Chcielibyśmy, aby w mediach społecznościowych skoncentrowano się na tej kampanii
podczas Tygodnia Świadomości, ponieważ wiemy, że w ten sposób możemy 
najskuteczniej dotrzeć do osób, które nie wiedzą o istnieniu rehabilitacji onkologicznej.
Nie należy jednak lekceważyć wartości dzielenia się twarzą w twarz z przyjaciółmi, 
współpracownikami, członkami zespołu i członkami rodziny na temat rehabilitacji 
onkologicznej. Wydaje się, że każdy zna kogoś, kto miał diagnozę nowotworu i nikt nie 
powinien tych informacji przegapić. Dzielenie się swoim zaangażowaniem w kampanię z 
osobami wokół Ciebie może oznaczać, że ktoś, kogo znają, znajdzie wsparcie, którego 
potrzebuje, aby dobrze żyć po diagnozie - ten ktoś mógł wcześniej nie wiedzieć o 
istnieniu rehabilitacji onkologicznej!

Udostępniaj nasze posty. Podczas Tygodnia Świadomości będziemy codziennie 
udostępniać kilka postów w naszych mediach społecznościowych. Będą tam historie 
pacjentów, którzy nie „przegapili swojej szansy”, opowieści o efektach, które osiągnęli 
oraz o istotnym wpływie rehabilitacji onkologicznej na ich życie. Nasze „Czy wiesz?” oraz 
posty z kluczowymi  informacjami przez cały tydzień pojawiać się będą we wspomnianych 
mediach. Pojawią się też ważne informacje oparte na dowodach naukowych dotyczące 
wyników badań nad skutkami nowotworów i nad koniecznością rehabilitacji 
onkologicznej. Udostępnij tyle, ile możesz, używając hasztagu #CRAW2020

Polub nasze posty (możesz je nawet „pokochać”!) i oznacz osoby, którymi chciałabyś/byś 
się podzielić tym, czego się właśnie dowiedziałaś/eś, którymi się zainspirowałaś/eś. 
Komentuj!

Skorzystaj z naszej nakładki na Facebooku podczas Tygodnia Świadomości, to 
bardzo łatwe. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz - „zmień”, „wybierz nakładkę”. 
Wybierz nakładkę „Cancer Rehab Awareness Week” i „Użyj jako zdjęcia profilowego”

Stwórz przyjazne wezwanie do działania wśród swoich obserwatorów i osoby 
wspierające. Skieruj ich na naszą stronę www i fanpage na Facebooku, poproś o używanie 
nakładki w zdjęciu profilowym na Facebooku. Zachęć ich, aby dowiedzieli się więcej o 
rehabilitacji onkologicznej.

Udostępniaj nasze materiały. Rozpocznij odważne rozmowy, odwołując się do artykułu 
napisanego przez Lou James o rehabilitacji onkologicznej, o której zbyt mało osób wie 
wystarczająco dużo! Udostępnij ze swoimi współpracownikami naszą nową infografikę
dotyczącą rehabilitacji onkologicznej za pośrednictwem wewnętrznych biuletynów / 
intranetu, być może wydrukuj jedną na stół w jadalni i powiedz swojemu zespołowi o 
wsparciu Twojej organizacji w nadchodzącym Tygodniu Świadomości.

Skontaktuj się ponownie z mediami - potrzebujemy Twojej (i ich) pomocy, aby szerzej 
udostępnić tę wiadomość! Powiedz im, że wspierasz pierwszy międzynarodowy Tydzień 
Świadomości Rehabilitacji Onkologicznej, aby mieć pewność, że mniej osób przegapi te 
informacje!

Zorganizuj poranną herbatę w swoim miejscu pracy. Możesz podzielić się informacjami 
o kampanii oraz o tym, jak wizja i cele Twojej organizacji wpisują się w kluczowy przekaz 
„nikt nie powinien zostać pominięty”. Skieruj swoich współpracowników do naszych 
zasobów, aby dowiedzieli się więcej.


