SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Fundacji „Gdyński Most Nadziei”
za rok 2017
Sprawozdanie dotyczy Fundacji „Gdyński Most Nadziei” mającej swoją siedzibę w Gdyni przy ul.
Władysława IV 51.
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2006 roku. Użyczony przez
Urząd Miejski w Gdyni lokal, przystosowano do działalności Fundacji. Pomieszczenia zamienione zostały w
przyjazne sale do terapii indywidualnej i grupowej. Stworzono bogatą bibliotekę mającą pomóc odnaleźć się
w nowej sytuacji osobom chorym onkologicznie i ich bliskim.Lokal umiejscowiony jest na parterze co
umożliwia korzystanie z oferty Fundacji również osobom niepełnosprawnym.
Główna aktywność Fundacji „Gdyński Most Nadziei” sprowadza się do realizacji dwóch programów:
ogólnopolskiego projektu Akademii Walki z Rakiem, mającego na celu pozamedyczne wspieranie chorych
na nowotwory mieszkańców Gdyni, ich bliskich i rodzin oraz unikatowej w skali kraju, autorskiej kampanii
społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”.

Ogólna charakterystyka jednostki
Nazwa pełna: Fundacja „Gdyński Most Nadziei”
Adres siedziby: Gdynia 81 – 384, ul. Władysława IV 51
Identyfikator REGON: 220296639
Identyfikator NIP: 9570953061
Organ rejestrowy: Sąd Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy
Data wpisu do KRS: 29.08.2006 r.
Numer w rejestrze KRS: 0000262786
Rodzaj organizacji: Fundacja
Organ sprawujący nadzór: Minister Zdrowia
Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do KRSu.
Fundacja w 2017 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
Fundatorem Fundacji jest Małgorzata Marmajewska .
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
Organami Fundacji są:
Zarząd Fundacji,w składzie Małgorzata Marmajewska
Rada Fundacji, - w składzie : Grzegorz Miloch, Jacek Kowalski, Magdalena Chmura
Komisja Rewizyjna w składzie: Katarzyna Korewo- Cichocka, Marzena Świtała,
Zarząd jest jednoosobowy.
Prezesem Fundacji jest Małgorzata Marmajewska.
Zarząd Fundacji działa wolontaryjnie.
W 2017 roku Fundacja zatrudniała głównego koordynatora, będącego zarazem psychologiem oraz
współkoordynatora.
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I.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej na rzecz chorych na nowotwory i ich rodzin, poprzez realizację
ogólnopolskiego projektu AKADEMII WALKI Z RAKIEM, w ramach realizacji konkursu
miejskiego na zadanie publiczne pt.” Akademia Walki z Rakiem”
Opis realizacji założeń projektu Akademia Walki z Rakiem:
Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, kontynuując realizację ogólnopolskiego projektu sieci Akademii Walki z
Rakiem. Poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej, zrealizowała
przedłożony w ofercie konkursowej program, jak również stworzyła nowe możliwości i obszary pomocy
chorym na nowotwory mieszkańcom Gdyni.

Od stycznia do grudnia 2017 roku aktywność Fundacji przy realizacji projektu Akademii Walki z Rakiem,
przyczyniała się do wzrostu świadomości mieszkańców Gdyni na temat problematyki nowotworowej. O
istnieniu Fundacji, a w jej ramach grup specjalistów, którzy poprzez swoją wiedzę i praktykę wspierają
chorych na nowotwory mieszkańców Gdyni, ich rodziny i bliskich, dowiedziało się wielu mieszkańców
naszego miasta i regionu.
Działania Fundacji przyczyniły się również do wzrostu świadomości mieszkańców Gdyni na temat
działalności innych organizacji i instytucji wspierających osoby chore onkologicznie oraz ich bliskich, dzięki
ścisłej współpracy z licznymi instytucjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych.
Fundacja, dzięki realizacji założeń programowych Akademii Walki z Rakiem, dokłada wiele wysiłku w
wypracowanie nowych postaw społecznych, przełamywania stereotypów na temat osób chorych.
Wszelkie działania prowadzone w ramach Akademii miały na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej
zachorowalności na choroby nowotworowe, świadomości działań profilaktycznych w chorobach
nowotworowych, zwiększenie tolerancji społecznej względem osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich
(dzięki aktywnemu uczestnictwu osób chorych w środowisku lokalnym) oraz wzmocnienie więzi
społecznych.
O wzroście świadomości funkcjonowania i dostępności do Akademii Walki z Rakiem, świadczą między
innymi publikacje prasowe, internetowe oraz wystąpienia w mediach.
Fundacja zrealizowała także cele z zakresu rozwoju wolontariatu. Podjęto owocną współpracę ze
studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji IFMSAPoland. Ponadto Fundacja w ramach wolontariatu współpracowała z absolwentami oraz osobami
dorosłymi. W roku 2017 zespół wolontariuszy Fundacji liczył 19 osób, działających na terenie Trójmiasta, w
większości byli to studenci oraz osoby dorosłe.

1.Bieżąca działalność Akademii Walki z Rakiem
W roku 2017, zgodnie z przedłożoną ofertą, prowadzona była bieżąca działalność Akademii Walki z Rakiem,
przez 5 dni w tygodniu (a w zależności od zajęć dodatkowych, nawet 7 dni w tygodniu), 8 godzin pracy w
Akademii dziennie, 7 godzin telefonicznej rejestracji pacjentów i ich bliskich.
Głównym celem każdej aktywności podejmowanej przez Fundację, w ramach realizacji projektu, było
merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób chorych onkologicznie, ich bliskich, jak
również świadczenie pomocy prozdrowotnej. Wszelkie działania Akademii Walki z Rakiem miały na celu
poprawę kondycji psychofizycznej osób zgłaszających się do Fundacji. Zajęcia w Akademii Walki z Rakiem
mają obniżyć lęk, wyposażyć uczestników w rzetelną wiedzę na temat choroby i mechanizmów zdrowienia,
a także zmniejszyć niepewność związaną zarówno z diagnozą jak i terapią uzupełniającą. Zajęcia mają także
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uświadamiać chorym, jak istotne dla procesu zdrowienia jest wsparcie psychologiczne, rzetelna wiedza,
podkreślając przy tym i stwarzając jednocześnie szanse zainicjowania lub kontynuacji aktywności fizycznej –
równie ważnej i istotnej dla osób chorych onkologicznie, jak i ich najbliższych – często zbyt zajętych życiem
chorych domowników, aby zadbać o siebie. Regeneracja sił psychofizycznych, to podobnie jak w latach
ubiegłych, główny cel, jaki postawiła sobie i zrealizowała Fundacja, poprzez aktywność Akademii Walki z
Rakiem.
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” zrealizowała założone cele dzięki poniższym działaniom:
Porady indywidualne z psychologiem, psychoonkologiem, w których brali udział zarówno chorzy, jak i
osoby bliskie, członkowie rodzin, przyjaciele. Spotkania z chorymi i ich bliskimi były podyktowane
potrzebami podopiecznych i odbywały się na bieżąco. Od stycznia do grudnia 2017 roku, w ramach realizacji
projektu Akademii Walki z Rakiem, do Fundacji zgłosiło się 36 osób, które po raz pierwszy miały styczność z
działaniami Fundacji. Łącznie w bazie danych AwzR, do grudnia 2017 widnieje 675 osób.
W większości, osoby zgłaszające się do Fundacji, odbywały spotkania indywidualne wielokrotnie, w procesie
terapii indywidualnej lub korzystając z innych, proponowanych przez Fundację aktywności.
Grupy wsparcia dla osób chorych na nowotwory odbywały się zgodnie ze standardami pracy oraz zgodnie z
harmonogramem pracy grupy. Każde spotkanie grupowe trwało 2 godziny. Grupa prowadzona była przez
wykwalifikowanego psychologa. W roku 2017, w ramach programu AWzR pracę rozpoczęła jedna grupa.
Chętnych na terapię grupową było 14 osób przy czym ostatecznie ilość uczestników grupy uformowała się
na poziomie 9 osób, co jest normą w grupowej pracy terapeutycznej. Spotkania odbywały się w siedzibie
Fundacji od września do grudnia 2017 roku. Po skończonej terapii grupa zadeklarowała chęć
kontynuowania spotkań. Kolejny – 2 moduł spotkań z w/w grupą , odbywać się będzie roku 2018.
Porady specjalistów w zakresie:
 Drenażu limfatycznego – odbywały się regularnie, przeważnie w każdy czwartek miesiąca; po
wcześniejszej rejestracji tefelonicznej.
 Dietetyki – odbywały się wg potrzeb pacjentów;
 Terapii zajęciowej – nie odbyły się.
Terapia ruchowa:
 Marsze Nordic – Walking,
 Choreoterapia,
 Izolacje-Body Work,
Powyższe zajęcia odbywały się cyklicznie-z reguły raz w tygodniu .
Szczegółowy, godzinowy wykaz w/w aktywności prowadzonych w ramach Akademii Walki z Rakiem w
roku 2017:

Porady indywidualne: 83 spotkań, w wymiarze 124,5 godzin. Każde spotkanie trwało od 50 do 100
minut, uczestnicy: 41 osób; cześć pacjentów korzystała ze spotkań cyklicznie w ramach terapii
indywidualnej

Grupy wsparcia: 1 grupy wsparcia, 11 spotkań w łącznym wymiarze 22 godzin, uczestnicy łącznie: 9
osób;

Fizjoterapia: 243 zabiegów w wymiarze 243 godzin, uczestnicy łącznie: 69 osób;

Choreoterapia: 30 spotkania o łącznym wymiarze 45 godzin, w każdych zajęciach uczestniczyło ok 7
osób, uczestnicy łącznie: 15 osób;

Zajęcia ruchowe „Izolacje – body work”: 45 spotkań o łącznym wymiarze 45 godzin, w każdych
zajęciach uczestniczyło maksymalnie 10 osób, uczestnicy łącznie: 25 pojedynczych osób;

Zajęcia Nordic Walking: 156 spotkań (3 razy w tygodniu) o łącznym wymiarze 312 godzin,
uczestnicy: 4 osoby;

Konsultacje dietetyczne: 76 konsultacji w łącznym wymiarze 76 godzin, uczestnicy: 23 osoby;
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Konsultacje z wizażystką odbyły się w ramach programu „NOWA JA” organizowanym Przez
Fundację łącznie porady odbyło 10 osób po 3 godziny w wymiarze 30 godzin
Joga śmiechem: 9 spotkań , 1,5 godziny każde co daje 13,5 godziny, uczestnicy 14 osób
Poradnictwo duchowe: nie było zainteresowania.
Anonimowe poradnictwo mailowe, telefoniczne i okazjonalne dla osób odwiedzających Fundacjętakim poradnictwem zostało objętych ok 20 osób w wymiarze 10 godzin

W sumie poradnictwem Akademii Walki z Rakiem zostało objętych 120 pojedynczych osób realizując z nimi
921 godzin zajęć z poradnictwa specjalistycznego i zajęć ruchowych.

2.Promocja ośrodka Akademii Walki z Rakiem
Ośrodek Akademii Walki z Rakiem jest już dobrze znanym lokalnym ośrodkiem wsparcia
psychoonkologicznego. Co roku jednak Fundacja podejmuje działania , aby przypominać o sobie pacjentom,
oraz by pozyskiwać nowych. Działania które zostały podjęte przez Fundację w roku 2017 to:

Aktualizacja strony internetowej

Prowadzenie profilu na Facebooku

Informowanie o działalność w siedzibie Fundacji

Ulotkowanie i plakatowanie – główne rozpowszechnianie informacji o AWzR. Lista miejsc gdzie
pojawiły się w tym roku ulotki AWzR poniżej

3. Przygotowanie akcji odpisu 1% od podatku dochodowego dla Akademii Walki z Rakiem w
Gdyni
W ramach przygotować do Kampanii 1% Fundacja zaktualizowała listę swoich podopiecznych i przyjaciół
Fundacji i rozesłała listy podsumowujące działania Fundacji z prośbą o wsparcie Fundacji 1% podatku
dochodowego. Dodatkowo na stronie Fundacji www.mostnadziei.pl oraz na profilu na portalu
społecznościowym Facebook na profilu Fundacji zachęcaliśmy do przekazywania odpisu podatku na
Fundację. Dodatkowo uczestniczyliśmy w akcji organizowanej przez Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych „ Mały procent Wielka Sprawa.”

4.Ponadprogramowe wydarzenia w ramach działań Akademii Walki z Rakiem w roku 2017
Fundacja stara się uczestniczyć w jak największej liczbie imprez promując i rozpowszechniając wiedzę na
temat Akademii Walki z Rakiem.
W 2017 roku Fundacja mówiła o Akademii Walki z Rakiem na poniższych imprezach:
26.05.2017 Medyczny Dzień Nauki - Święto nauki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pokazy,
warsztaty, wykłady i prezentacje oraz tłumy młodzieży z całego Pomorza. W trakcie wydarzenia, które
odbyło w Collegium Biomedicum przeprowadzone zostały wykłady dotyczące ciekawych zagadnień
medycznych oraz prezentacje badań naukowych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach
Uczelni. Fundacja na swoim stoisku promowała profilaktyką nowotworową, rozmawiając o raku i rozdając
ulotki Akademii Walki z Rakiem.
10.06.2017 Piknik na zdrowie – Fundacje i Akademię Walki z Rakiem podczas pikniku reprezentowali
studenci Studenckiego Koła Onkologii i Radioterapii przy Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego . Studenci rozprowadzali materiały) oraz wyczulali uczestników pikniku na
profilaktykę onkologiczną.
17.06.2016 Dzień GCOPu – święto wszystkich organizacji pozarządowych w Gdyni. - GCOP ,,Gdyński Tydzień
Organizacji Pozarządowych''- święto sektora pozarządowego w Gdyni. Wydarzenie odbyło się na terenie
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pomiędzy Gdyńskim Centrum Filmowym, a Teatrem Muzycznym. Fundacja podczas eventu promowała
treści związane z profilaktyką nowotworów na własnym stoisku. Podczas eventu udzielono krótkiego
wywiadu dla Radia Gdańsk.
28.06.2017 – 02.07.2017 – udział w strefie NGO na Open’er Festival 2017. Konkursy oraz aktywności
przygotowane przez zespół wolontariuszy Fundacji, w intrygujący i śmiały sposób przedstawiały założenia
kampanii i promowały profilaktykę przeciwnowotworową. Monidło festiwalowe , zachęcało do robienia
zdjęć w tematyce profilaktyki, a wolontariusze uczyli rozdawali ulotki i materiały edukacyjne.
Grudzień 2017 organizacja spotkania z cyklu ; „Jak zdarza się szczęście ..” – ciekawe osobowości
opowiadają o swoich zmaganiach z chorobą nowotworową.- Tegoroczne spotkanie „ Jak zdarza się
szczęście odbyło się w siedzibie Fundacji w grudniu. Gościem była Pani Anna Kałużniak Młoda gdynianka podopieczna Fundacji „ Gdyński Most Nadziei” która podczas choroby nowotworowej odnalazła swoją
ścieżkę zainteresowań i rozwoju.
Na spotkanie Pani Anna pokazywała swoje rzeźby które wykonuje własnoręcznie. Swoisty mini wernisaż
wskazał naszym podopiecznym , jak ważna jest samorealizacja podczas walki z chorobą. W spotkaniu
uczestniczyło ok 40 osób.

5. Modyfikacja i aktualizacja strony Fundacji z podstroną Akademii Walki z Rakiem , oraz
tworzenie i aktualizacja bazy pacjentów, organizacji współpracujących oraz wolontariuszy
Fundacja na bieżąco prowadzi i modyfikuje stronę Fundacji „Gdyński Most Nadziei” , a szczególnie
podstronę Akademii Walki z Rakiem w Gdyni. Aktualizuje treści, za pośrednictwem strony informuje
podopiecznych o swoich działaniach.
Obecnie strona jest dogłębnie aktualizowania , głównie pod względem technicznym, stąd pojawia się na
niej niezbyt atrakcyjna grafika. Prace modernistyczne wymagają czasu i zaangażowania całego zespołu
Fundacji jak i grafika. Zakończenie prac nad nową odsłoną witryny internetowej planowane są na wiosnę
2018 roku.
Ponadto Fundacja ,,Gdyński Most Nadziei’’ prowadzi profil na facebooku. Łączna liczba polubień na
fanpage’u Fundacji i osób obserwujących, na koniec grudnia 2017 roku wynosi 132. Maksymalna liczba
wyświetleń postów w roku 2017 przypadła na miesiąc listopad i grudzień.
Akademia Walki z Rakiem na bieżąco prowadzi i aktualizuje listę swoich podopiecznych oraz wolontariuszy.
W 2017 roku w prace Akademii Walki z Rakiem zaangażowało się 19 wolontariuszy.

6.Nawiązanie i kontynuacja współpracy z ośrodkami i instytucjami wspierającymi chorych na
nowotwory i ich rodziny.
Fundacja od wielu lat współpracuje z ośrodkami medycznymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami,
świadczącymi pomoc i wsparcie chorym na nowotwory.
Instytucje i współpracujące ośrodki:
Fundacja Światło, Toruń, Ogólnopolska Sieć Akademii Walki z Rakiem ( oddziały w Kaliszu, Sosonowcu,
Wrocławiu, Toruniu, Zamościu, Gdańsku, Poznaniu, CZestochowie, Białymstoku, Szczecinie, Warszawie)
Szpital Morski im. PCK w Gdyni Redłowie, Gdyńskie Centrum Onkologii w Gdyni Redłowie, Szpital Miejski
im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, Polska Koalicja Organizacji
Pacjentów Onkologicznych, Fundacja „Tam i z powrotem”, Stowarzyszenie OVUM – Biuro Porad
Obywatelskich w Gdyni, Stowarzyszenie Gdyńskich Amazonek, DANCE & SOUL, Krajowa Szkoła
Psychoonkologii, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Wydawnictwo
„Ratusz”, Alter Art, Klub Active Fitness, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni; Centrum Handlowe Riviera w
Gdyni, Centrum Inspiratio, Gdyńskie Centrum Filmowe, Portal Trojmiasto.pl, Portal MamZdrowie.pl, Radio
Gdańsk, Radio Plus, Radio TOK FM, TVP 3 Gdańsk, Kurier Gdyński.
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Dodatkowo w tym roku jak współpracujące ośrodki i jednostki dołączyli do nas:
Klub Tiger Gym, Militaria.pl, GUmed, Centrum Psychoonkologii Unicorn, Fundacja Wspierajmy Zdrowie,
Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „ Ogród Nadziei” , Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób
Młodych, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie, Polski Komitet Zwalczania
Raka, Polska Fundacja Onkologii

7.Warsztaty z zakresu wsparcia psychosomatycznego.
W ramach warsztatów psychosomatycznych prowadzone były zajęcia dla kobiet po mastektomii pod nazwą:
”NOWA JA” . Programem zostało objętych 10 pań po amputacji piersi , która nastąpiła na skutek choroby
nowotworowej ( amputacja nie później niż 3 lata wstecz). Podczas 3- miesięcznego cyklu rehabilitacyjnego
Panie odbyły 10 zabiegów drenażu limfatycznego oraz cykl pięciu spotkań z psychologiem. Każda z nich
mogła również skorzystać ze spotkania z dietetykiem oraz wizażystą.
W sumie podczas programu „Nowa Ja” przeprowadzono 140 godzin pracy terapeutycznej z pacjentkami.
Na koniec programu przeprowadzono ankietę ewaluacyjną podsumowującą działania.

8. Dalsze działania prowadzone w roku 2017:














Tworzenie i aktualizacja baz danych pacjentów, wolontariuszy i darczyńców;
Bieżące prowadzenie rejestracji zestawień danych pacjentów, wolontariuszy i darczyńców;
Administrowanie strony internetowej Fundacji i AwzR;
Promocja organizacji pozarządowej, realizującej projekt AwzR;
Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych, w tym przygotowanie akcji pozyskania 1%
podatku dochodowego;
Pozyskiwanie wolontariuszy;
Tworzenie i aktualizacja baz danych organizacji współpracujących;
Organizacja otwartych warsztatów psychoedukacyjnych dla członków AWzR oraz osób
niezwiązanych do tej pory z Fundacją;
Tworzenie nowych grup terapeutycznych dla pacjentów i bliskich, modyfikacje programowe;
Spotkania z lekarzami oraz z psychologami, promujące gdyńską Akademię;
Spotkania z potencjalnymi darczyńcami, instytucjami oraz z innymi organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami, ośrodkami pomocy psychologicznej;
Uczestnictwo w konferencjach prasowych w Urzędzie Miasta;
Przygotowanie bazy danych pacjentów Akademii – zestawienia miesięczne oraz roczne.

Podsumowanie:
Na etapie realizacji zadania, przypadającym na okres od marca do 31 grudnia 2017 przedłożone przez
Fundację zadania w obszarze Akademii Walki z Rakiem zostały wykonane we wszystkich wskazanych
obszarach: wsparcie psychoonkologiczne, porady specjalistów, terapia ruchowa, merytoryczne
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej przy współpracy ze specjalistami. obsługa techniczna strony
internetowej, druk i rozmieszczenie materiałów edukacyjno - informacyjnych w docelowych miejscach,
organizacja wydarzeń promujących profilaktykę nowotworową.
Wszystkie formy dotarcia do bezpośrednich i potencjalnych beneficjentów kampanii, realizowane były przy
współpracy z zespołem specjalistów oraz osób zaangażowanych w projekt. Przez cały rok kampanię
wspierało 10 wolontariuszy w różnym wieku.
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II.Roczne sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej na rzecz profilaktyki raka jądra, poprzez kampanię „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ
– PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA”, w ramach realizacji konkursu miejskiego na zadanie
publiczne pt. „Odważni Wygrywają – Profilaktyka Raka Jądra”.
Opis realizacji założeń projektu Kampanii „Odważni Wygrywają”:
Celem działań Fundacji w obszarze profilaktyki raka jądra, jest kontynuacja projektu Kampanii „Odważni
Wygrywają”- profilaktyka raka jądra. Akcja skierowana przede wszystkim do mężczyzn między 17 a 35
rokiem życia będących w grupie najwyższego ryzyka zachorowalności, ale także do kobiet, partnerek
mężczyzn w w/w grupie wiekowej. Kampania na stałe wpisała się już w harmonogram działań
prozdrowotnych na terenie Gdyni , ale także za pośrednictwem Fundacji „Gdyński Most Nadziei” zatacza
coraz większe kręgi na terenie Polski i jest realizowana w innych miastach.
Celem bezpośrednim kampanii „Odważni Wygrywają- profilaktyka raka jądra” w roku 2017 było:













wzbudzenie świadomości istnienia jednostki chorobowej – rak jądra;
podniesienie świadomości społecznej nt. nowotworu jądra;
prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie raka jądra;
promocja zdrowego stylu życia;
nauka nowych nawyków prozdrowotnych;
obniżenie liczby chorych mężczyzn, którzy zgłaszają się do lekarzy specjalistów zbyt późno, w
zaawansowanym stadium rozwoju raka jądra;
nauka samobadania jąder
zasilenie ośrodków medycznych, przychodni w materiały edukacyjne( poradniki) ułatwiające
personelowi medycznemu komunikację z pacjentem w obszarze działań psychologicznych podczas
walki z chorobą nowotworową.
zasilenie ośrodków medycznych, (przychodni ) w materiały edukacyjne przeznaczone dla pacjentów
wspomagające ich w walce z chorobą nowotworową
ciągła aktualizacja bazy miejsc, specjalistów, do których można zwracać się o pomoc;
tworzenie i utrzymanie możliwości indywidualnych, anonimowych konsultacji ze specjalistą;
utrzymanie platformy do wymiany informacji w określonej tematyce

Cele postawione podczas realizacji kampanii „Odważni Wygrywają” zostały zrealizowane we wszystkich
założonych aspektach.
Ponieważ określenie skuteczności kampanii w zakresie wzrostu świadomości w obszarze profilaktyki jest
trudna, ze względu na fakt, iż Fundacja „Gdyński Most Nadziei” nie jest instytucją badawczą, dlatego
wnioski dotyczące realizacji założeń wyciągnięte są na podstawie opinii odbiorców, zaś rezultaty ilościowe,
wynikające z zainteresowania tematyką profilaktyki raka jądra w ramach kampanii „Odważni Wygrywają”,
opierają się o wskaźniki liczbowe, wynikające z ilości odwiedzin (wejść) na stronę internetową kampanii
oraz o szacunkową liczbę uczestników wydarzeń / akcji plenerowych, odwiedzających stoisko tematyczne
oraz odbiorców ulotek i plakatów
1.Prowadzenie strony internetowej kampanii www.odwazni.com
Strona www.odwazni.com jest głównym źródłem informacji dla osób zainteresowanych tematyką Kampanii
„Odważni Wygrywają- profilaktyka raka jądra. Na stornie można znaleźć informacje nt. działań
profilaktycznych które warto podjąć w ramach kontroli zdrowia. Zapoznać się można z instrukcją
samobadania jąder oraz znaleźć ośrodek zdrowia lub przychodnię na terenie Polski , gdzie można zgłosić się
do lekarza specjalisty. Wielokrotnie poprzez stronę www.odwazni.com zaniepokojeni mężczyzny kontaktują
się z Fundacją by szukać porady i wsparcie. Strona www/odazni.com jest swoistym centrum pomocy i
edukacji nt. profilaktyki i wiedzy nt. raka jądra. Koszty ponoszona na działanie strony i jej administrowanie
są w pełni zasadne.
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2.Konsultacje psychologiczne.
Konsultacje psychologiczne i porady specjalistów odbywały się przez cały czas realizowania projektu.
Pacjenci zgłaszali się po porady zarówno poprzez stronę internetową , jak i bezpośrednio podczas akcji
plenerowych albo po wykładach nt. profilaktyki raka jądra. Należy zwrócić uwagę że konsultacje poprzez
stronę internetową ( konsultacje mailowe ) najczęściej miały charakter anonimowy. Potrzebujący nie
ujawniali swojego nazwiska ze względu na obawę identyfikacji .Wskazuje to na problem jakim cały czas jest
wstyd towarzyszący tematom intymnym i chorobom związanym z męskimi narządami intymnymi.
Oswajanie tego tematu jest procesem długotrwałym i wymaga ciągłego poruszania tego tematu publicznie.
Podczas spotkań z pacjentami nie tylko udzielano porad na temat samobadania i samego raka jądra;
oswajaliśmy też słownictwo , której jest ściśle związane z tematami intymnymi i chorobami
nowotworowymi, a cały czas znajduje się jeszcze w strefie , która budzi wśród pacjentów skrępowanie. Do
takich słów należą: rak, nowotwór, jądra, guz, samobadanie jąder, zmiana, choroba itp.
Podczas trwania Kampanii z porad edukacyjno-psychologicznych skorzystało blisko 150 mężczyzn.
3.Prelekcje w szkołach ponadgimnazjalnych.
Jednym z kluczowych założeń Kampanii jest edukacji młodych mężczyzn między 17 a 35 rokiem życia. Aby
dotrzeć do osób najmłodszych w tej grupie, podczas Kampanii „ Odważni Wygrywają- profilaktyka raka
jądra przeprowadziliśmy szereg prelekcji edukacyjno - informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych :








Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 W Malborku ( 4 prelekcje po 45 minut , 222 uczestników )
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Gdyni ( 1 prelekcja, 45 minut , 33 uczniów)
VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ( 8 prelekcji po 45 minut każda, 176 uczniów )
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni (6 prelekcje po 45min każda, 183 uczniów )
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni ( 1 prelekcja, 45 minut , 20 uczniów)
Centrum Kształcenia Zasadniczego i Uzupełniającego nr 1 w Gdyni ( 3 prelekcje po 45 minut każda,
80 uczniów )
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ( 2 prelekcje po 45 minut każda, 72 uczniów)

W sumie w szkołach ponadgimnazjalnych zostało przeprowadzonych 25 prelekcji, w których uczestniczyło
786 uczniów. Podczas prelekcji chłopcy , ( czasem również dziewczęta ) uczyli się samobadania jąder,
zdobywali podstawową wiedzę na temat profilaktyki i otrzymywali materiały edukacyjne oraz promocyjne,
które mogli zabrać do domów.
4.Prowadzenie prelekcji informacyjno – edukacyjnych w organizacjach, korporacjach, firmach (wg
zapotrzebowania).
W roku 2017 chęć zorganizowania prelekcji zgłosiło kilka instytucji. Wykłady edukacyjne zostały
przeprowadzone w:






Firma Finastra z Office Park Łużycka- prelekcja nt. nowotworu jądra i samobadania dla 15
pracowników firmy.
Jednostce Wojskowej w Wejherowie – prelekcje przeprowadziła wykfalifikowana pielęgniarka z
oddziału urologicznego. W wykładzie wzięło udział 60 mężczyzn / żołnierzy. Podczas wykładu
aktywnym uczestnikom przekazano koszulki i kalendarze z logo Kampanii.
Centrum Nauki Experyment – tu pracownicy i odwiedzający Experyment bazowali na ulotkach i
plakatach dostarczonych na teren Experymentu
Jednostka Wojskowa Formoza – krótka pogadanka nt. Kampanii „ Odważni Wygrywają- profilaktyka
raka jądra podczas corocznego święta jednostki dn. 3 listopada 2017 roku.
Legionowski Klub Amazonek- klub ten przeprowadził w szkołach na terenie legionowa szereg
prelekcji nt. profilaktyki raka jądra połączony z prelekcjami nt. nowotworu piersi. Wykładami i
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prelekcjami zostało objętych ok 850 osób. Merytoryczną poprawność wykładów nt. raka jądra
zapewniały materiały przygotowane i wysłane do Legionowa przez Fundację „ Gdyński Most
Nadziei”.
Dodatkowo należy nadmienić, że podczas spotkań podczas akcji zewnętrznych , wiele instytucji i szkół
zgłaszało chęć przeprowadzenia prelekcji nt. raka jądra u nich w szkołach , czy zakładach. Prelekcje te
planowane są w harmonogramie działań na rok 2018.
5.Umieszczanie informacji o kampanii w mediach lokalnych i ogólnopolskich, w tym branżowych



4 października - nagranie dla TVP3 Gdańsk nt. Kampanii Odważni Wygrywają i profilaktyk
prozdrowotnej. Program emitowany był w TVP3 2 listopada 2017 roku.



12 października – nagranie telewizyjne w stacji TVN na potrzeby programu Ewy Drzyzgi 36,6 w
Krakowie. Podczas nagrania prezes Fundacji mówiła o wielkim znaczeniu samobadania dla
wykrywalności nowotworu jądra u mężczyzn, oraz o poradniku wydanym przez Fundację , w którym
zawierają się niezbędne informacje o postępowaniu w chorobie nowotworowej. Program
emitowany był 11 listopada. Bezpośrednio po programie na stronach TVN przeprowadzony był czat
z psychologiem z Fundacji „Gdyński Most Nadziei” nt. nowotworu jądra. Podczas czatu z pytaniami
do psychologa zwróciło się blisko 50 osób.



Sierpień - wrzesień 2017 przygotowanie i projekcja filmu edukacyjno-informacyjnego nt. Kampanii
pt. „Odważne jajo” – podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Promocja filmu była
wsparta konferencja prasową w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz ulotkami, które rozwieszone
zostały w miejscach projekcji filmów. Filmik można cały rok oglądać na kanale you tube pod
poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=qP_TUWUsPGA . Na kanale youtube
obejrzało go 1079 osób.



Najprościej mówiąc- film edukacyjny stworzony z myślą o prostym i czytelnym przekazie. Wraz ze
studentami ostatniego roku medycyny- youtuberów znanych jako „Najprościej Mówiąc”
stworzyliśmy filmik edukacyjny nt. nowotworu jądra, który w roku 2017 i w latach kolejnych będzie
służył jako narzędzie edukacyjne podczas prelekcji w szkołach. Filmik można znaleźć
tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=bklNpIyqEB8&t=12s Film osiągnął zawrotną ilość 49863
wyświetleń ! oraz 120 komentarzy.



Szeroki artykuł na temat raka jądra pojawił się w czasopiśmie „ Głos pacjenta Onkologicznego” Nr
4/2017 . W artykule pojawia się bardzo szeroki zakres wiedz nt. nowotworu jądra , jak również
instrukcja samobadania jąder sygnowana przez Fundacje” Gdyński Most Nadziei” i Kampanię
”Odważni Wygrywają”.
W numerze pojawił się tez szeroki artykuł „ Pozytywne myślenie w chorobie nowotworowej jest
połową sukcesu” w 100% bazujący na treściach z poradnika wydanego przez Fundację „Odważni
Wygrywają”



Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie tam od końca października do końca roku stoi
baner reklamujący Kampanię „Odważni Wygrywają”. Baner krąży po wszystkich oddziałach
szpitalnych w uwzględnieniem urologii



Współpraca i wspólne organizacja konkursu na temat odwagi organizowana praz z portalem
militaria.pl na Facebooku.
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Zestawienie artykułów prasowych oraz linków internetowych z informacjami o Kampanii „Odważni
Wygrywają” – profilaktyka raka jadra



Linki z informacjami nt. Kampanii w internecie:

http://gdynia.pl/co-nowego,2774/odwazni-wygrywaja-w-listopadzie,500708
https://www.youtube.com/watch?v=lnZtOpMMRJY
http://www.prestiztrojmiasto.pl/magazyn/86/zdrowie-i-uroda/odwazni-wygrywaja
http://36i6.tvn.pl/mecenas-zdrowia,3474,n/kampania-odwazni-wygrywaja,245767.html
http://trojmiasto.wydarzysie.pl/aktualnosci/1496/odwazni-wygrywaja_.html
http://mlodagdynia.pl/galeria/przegladaj/6783
https://jastrzebieonline.pl/news,10650,odwazni-wygrywaja-odwazni-sie-badaja-zadbaj-o-swoje-jadra-.html
http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/w-zamosciu-wystartowala-akcja-odwazni-wygrywaja/
http://roztocze.net/zamosc-odwazni-wygrywaja-przyjdz-na-rynek-wielki/
http://www.fao.org.pl/aktualnosci/item/381-odwazni-wygrywaja
http://breadoflife.pl/odwazni-wygrywaja/
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/86487/meskie-sprawy.html
http://www.evi-med.pl/odwazni-wygrywaja/
http://my3miasto.pl/magiel/jesien-nalezala-odwaznych/


Kolportaż ulotek:

A.
-

Gdynia:
szkoły ponadgimnazjalne wymienione w pkt.3
ośrodki zdrowia (przychodnie, apteki itp.) – załącznik numer 2
Open’er Festival 2017

B. Poza Gdynią:
- Gdański Uniwersytet Medyczny –plakaty i ulotki
- Copernicus- podmiot Leczniczy – plakaty i ulotki
- Miasta partnerskie Kampanii „Odważni Wygrywają” ( m in. Toruń, Zamość, Sosnowiec, Kalisz,
Wrocław itp.)
7. Informacje o kampanii w środkach komunikacji miejskiej (plakatowanie).
W listopadzie, podczas miesiąca walki z męskimi nowotworami , w pojazdach komunikacji miejskiej ZKM w
Gdyni , w dniach 6-12 listopada 2017 roku zostały umieszczone plakaty informujące o Kampanii „Odważni
Wygrywają - profilaktyka raka jądra. Promocja i ekspozycja ta odbywała się na szeroką skalę – w
autobusach i trolejbusach umieszczono 500 sztuk plakatów, co zapewniło dostęp do informacji nt. Kampanii
prawie wszystkim osobom poruszającym siew tych dniach komunikację miejską Gdyni.

8.Uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych, imprezach kulturalnych i artystycznych w ramach
promocji założeń kampanii.
26.05.2017 Medyczny Dzień Nauki - Święto nauki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pokazy,
warsztaty, wykłady i prezentacje oraz tłumy młodzieży z całego Pomorza. W trakcie wydarzenia, które
odbyło w Collegium Biomedicum przeprowadzone zostały wykłady dotyczące ciekawych zagadnień
medycznych oraz prezentacje badań naukowych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach
Uczelni. Kampanii ”Odważni Wygrywają nie mogło tam zabraknąć. Podczas wydarzenia rozdano 40
kalendarzy, ok 100 ulotek rączka, 20 nalepek, 20 zawieszek pod prysznic.
4.06.2017 – „Odważni Wygrywają” w Białymstoku. Organizatorka Iwana Micner
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10.06.2017 Piknik na zdrowie – Fundacje i Kampanię „Odważni Wygrywają” podczas pikniku
reprezentowali studenci Studenckiego Koła Onkologii i Radioterapii przy Klinice Onkologii i Radioterapii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego .Studenci rozprowadzali materiały kampanii ( kalendarze 2017 - 20
sztuk ,przypinki 60 sztuk, ulotki z rączka 500 sztuk,40 sztuk zawieszek , kalendarze mestuacyjne,2 plakaty
AWzR, 20 ulotek AwZR) oraz uczyli samobadania jader uczestników pikniku.
17.06.2016 Dzień GCOPu – święto wszystkich organizacji pozarządowych w Gdyni. - GCOP ,,Gdyński Tydzień
Organizacji Pozarządowych''- święto sektora pozarządowego w Gdyni. Wydarzenie odbyło się na terenie
pomiędzy Gdyńskim Centrum Filmowym, a Teatrem Muzycznym. Fundacja podczas eventu promowała
treści związane z profilaktyką męskich nowotworów na własnym stoisku. Podczas eventu udzielono
krótkiego wywiadu dla Radia Gdańsk
18.06 Jarmark Zdrowotny w Szczecinku- zorganizowany przez Szczecinecka Akademia Ratownictwaprężnie rozwijającą się grupą ratowniczą, funkcjonującą na terenie Powiatu Szczecineckiego. Celem akcji
było propagowanie zdrowego stylu życia oraz wiedzy ratowniczej wśród społeczeństwa. Podczas jarmarku
ratownicy mówili o problematyce raka jądra w ramach Kampanii „Odważni Wygrywają”
28.06.2017 – 02.07.2017 – udział w strefie NGO na Open’er Festival 2017. Konkursy oraz aktywności
przygotowane przez zespół Odważnych, w intrygujący i śmiały sposób przedstawiały założenia kampanii i
promowały profilaktykę przeciwnowotworową. Monidło festiwalowe , zachęcało do robienia zdjęć w
tematyce profilaktyki, a nasi wolontariusze uczyli samobadania jąder.
09.2017 udział w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 Konferencje prasowa w UM Gdyni 18.09.2017-przekaz: zaproszenie na konferencję podczas 42 FPFF
w Gdyni
 Konferencja prasowa w Gdyńskim Centrum Filmowym połączony z projekcją spotu "Odważne jajo"
w Sali Morskie Oko. Było ok 4 dziennikarzy. Z gdynia.pl trojmasto.pl rmfmaxx. Rejacja na
trójmieście.pl oraz na gdynia.pl
27.09- I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach - Problemem raka jąder
został poruszony przy okazji spotkania profilaktycznego. Rozdanych zostało 100 ulotek. W dalszych
działaniach Planowane jest rozszerzeni działań profilaktycznych o spotkania z lekarzem itp.

9. Poradnik dla chorych i ich partnerek.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu i pracy z pacjentem w 2017 roku pod szyldem Fundacji „Gdyński
Most Nadziei” ostała wydana publikacja ODWAŻNI WYGRYWAJĄ. Rak jądra - poradnik dla mężczyzn i ich
bliskich.
Lata doświadczeń, przy realizacji kampanii „Odważni Wygrywają”, której inspiracją była prawdziwa historia,
młodego gdynianina - Kuby, zaowocowały stworzeniem swoistego kompendium wiedzy z zakresu
psychologicznych skutków diagnozy, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu leczenia medycznego.
W polskim społeczeństwie wciąż o raku jądra mówimy z zażenowaniem i zawstydzeniem.
Publikacja, to sformatowane w przystępny sposób, niezbędne i przydatne informacje, dla każdego
mężczyzny, u którego zdiagnozowano raka jądra. Poradnik zawiera również część dedykowaną rodzinom i
najbliższym chorego.
Wydrukowanych zostało 8000 sztuk poradników-3800 sztuk zostało wysłanych do 380 podmiotów
leczniczych ( przychodni ) w Polsce– tak by mógł trafić do każdego mężczyzny , u którego zdiagnozowano
nowotwór jąder. W roku 2018 planowany jest dalszy kolportaż poradnika.
Poradnik niewątpliwie stał się narzędziem, które ułatwi komunikację na linii lekarz pacjent , jak i pomoże
samym pacjentom postawionym w obliczu nowej sytuacji, jaką niewątpliwie jest rak jadra.
Wersję PDF poradnika można pobrać ze strony:
http://odwazni.com/wp-content/uploads/2017/09/Rak-jadra-poradnik-dla-mezczyzn-Odwazni-wygrywaja.pdf
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10. Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskimi Nowotworami .
Listopad, jako Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskimi Nowotworami stał się corocznym czasem licznych
działań uświadamiających. Akcja, „Odważni Wygrywają” rozszerzyła się ,w odważny sposób pokazując, że
rak jądra nie jest niczym wstydliwym, a profilaktyka pozwala na uratowanie zdrowia i życia. Celem
wydarzenia było odmienienie oblicza męskiego zdrowia poprzez pomysłowe przełamanie wstydliwości
wiążącej się z tak poważnym i dotkliwym tematem.
ODWAŻNI WYGRYWAJĄ 2017 w liczbach:















8 tysięcy poradników Odważni Wygrywają „Rak jądra – poradnik dla mężczyzn i ich bliskich
I etap wysyłki – 4.000 sztuk poradników trafiło do 380 poradniurologicznych na terenie Polski.
170 przebadanych mężczyzn w wieku 17- 40 lat, w ramach bezpłatnych badań USG
350 przebadanych w CH Riviera (pomiary cukru i ciśnienia) podczas eventu: „Widzisz różnicę?”
25 prelekcji o profilaktyce raka jądra i warsztatów samobadania
794 świadomych uczestników warsztatów nt. samobadania
120 niepokonanych uczestników trening sprawnościowego z żołnierzami JW FORMOZA
60 walecznych uczestników treningu z Rugbystami Arki Gdynia
25 osobowy odważny zespół podczas sparingu z koszykarzami Asseco Gdynia
301 sztuk kalendarzy charytatywnych pt.: Odważni dla Odważnych. Siła. Hart ducha. Męskie
decyzje.
16 partnerskich restauracji.
9 partnerskich ośrodków medycznych.
500 plakatów akcji w ZKM
Udział w programie 36,6′ w TVN.
Relacje w mediach ( TVN24, TV Gdynia, Prestiż, Trojmiasto.pl,
Setki rozmów o zdrowiu i profilaktyce raka jądra!

Warto zaznaczyć, że akcja zatacza z roku na rok coraz większe kręgi i w roku 2017 do akcji ODWAŻNI
WYGRYWAJĄ dołączyły takie miasta jak :
Kalisz – Fundacja Bread of Life
Toruń – Fundacja Światło
Sosnowiec – Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM
Wrocław – Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji
Zamość – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni
Białystok - Akademia Walki z Rakiem

Partnerzy akcji ODWAŻNI WYGRYWAJĄ 2017
Partnerzy akcji :
Instytucje i firmy:








Gdyńskie Centrum Sportu;
Jednostka Wojskowa Formoza – Stowarzyszenie KRS Formoza;
Drużyna męska koszykówki Asseco Gdynia
Arka Rugby Club Gdynia;
ZKM Gdynia;
Centrum Handlowe Riviera;
Centrum Handlowe Batory
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Centrum Nauki Experyment
TIGER klub fitness
Infobox;
Urząd Miasta Gdyni
Howwinga.pl
Gymsteer – stay active
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland

Przychodnie:
 Lekarska Spółdzielnia Pracy w Gdyni;
 Centrum USG i Lekarze Specjaliści Diagnoson;
 Poliklinika Evi-Med;
 Clinica Medica
 Przychodnia ‘’Witomino’’;
 Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie,
 Copernicus podmiot leczniczy Sp z o.o ,
 NZOZ Śródmieście - oddział w Redzie,
 Medica Assistance- centrum medyczne
Lokale gastronomiczne:
 Czerwony Piec;
 Pasta Miasta
 Vinegre
 Mondo
 CupCake
 Krewetkarnia
 Śródmieście
 Serio
 Pizzeria Francessco
 Haos
 Piqniq Naleśnikarnia;
 F.Minga;
 Viva la Pizza;
 Fabuła;
 Dobra Koza
Formy przekazu treści edukacyjnych:
 5000 sztuk ulotek z instrukcją samobadnia;
 3000 sztuk ulotek z instrukcją samobadania dystrybuowanych przez inne miasta, które przyłączyły
się do akcji m.in. Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia - Wrocław, Fundacja ,,Światło’’ w Toruniu,
Stowarzyszenie ,,Drukarnia Wyobraźni’’ w Zamościu;
 4000 sztuk pinów;
 50 sztuk naklejek „Odważni Wygrywają”;80 sztuk standów eksponowanych na stolikach
restauracyjnych oraz podczas eventów;
 200 sztuk koszulek z nadrukiem logo ,,Odważni Wygrywają’’;
 80 nalepek z samobadaniem przeznaczonych do klubów TIGER
 301 kalendarzy charytatywnych wydanych przy pomocy klubu Crossfit Trójmiasto
 1 citylight;
 1 baner na balkonie Urzędu Miasta;
 40 flag na ul. Świętojańskiej;

Patroni medialni: Radio Gdańsk, , Kurier Gdyński, Portal Trójmiasto.pl , prestiż- magazyn trójmiejski
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Odważni Wygrywają listopad – statystyki Facebook 2017
Facebook jest jednym z głównych narzędzi komunikacji w internecie. Zasięg postów podczas akcji
listopadowej to az27486 odbiorców. Odwiedzający aktywnie komentowali i lajkowali posty – 6376 osób.
Filmy z działań Fundacji podczas Kampanii „Odważni Wygrywają” obejrzało 5138 osób.
57 % fanów proflu FB „Odważni Wygrywają” to kobiety , pozostałe 43 % to mężczyźni. Odwiedzający profil
to gównie osoby z Polski , ale również Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych
Fanpage Odważni Wygrywają na portalu społecznościowym Facebook tylko w listopadzie 2017 polubiło
ponad 170 osób. Łączna liczba polubień na koniec grudnia 2017 roku wynosi 2066.
Podsumowanie
Podczas wydarzeń w ramach kampanii „Odważni Wygrywają” odbywały się warsztaty samobadania jąder na
przykładzie fantomu. Z edukacji korzystali mężczyźni i kobiety, ucząc się jakie zmiany wykrywać, gdzie mogą
być umiejscowione. Warsztaty samobadania to istotny element każdej akcji promującej treści
kampanii.Akcentowanie zdrowego stylu życia, poprzez organizowane treningi sprawnościowe, wzbudziły
duże zainteresowanie i zyskały wielu uczestników. Emocjonalne zaangażowanie Partnerów tegorocznej akcji,
jak i zrozumienie istoty tematu profilaktyki rak jądra, sprawiły, że tegoroczna akcja odniosła sukces, nie tylko
w Gdyni czy Trójmieście, ale zyskała miano kampanii ogólnopolskiej, poprzez realizację założeń
programowych aż w 7 miastach w Polsce.Liczba osób chętnych na badania, jak i frekwencja podczas
konsultacji, to kolejny element przemawiający za realizacją celu kampanii, budowania świadomości
profilaktyki, poprzez konkretne działania, takie jak samokontrola czy dostępność do jednostek medycznych.

Fundacja, dzięki realizacji założeń programowych Akademii Walki z Rakiem jak i kampanii „Odważni
Wygrywają”, niezmiennie dokłada wielu starań w promocję profilaktyki nowotworowej poprzez
obalanie mitów i stereotypów związanych z chorobą. Każde działanie ma na celu kształtowanie oraz
umacnianie nowych postaw społecznych wobec choroby nowotworowej jak i samych chorych.
Uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach naukowych, zyskujemy wiedzę z
zakresu
zachorowalności i chorób nowotworowych, zwiększenia tolerancji społecznej względem osób
chorych na nowotwory jak i ich rodzin (dzięki aktywnemu uczestnictwu osób chorych w środowisku
lokalnym) oraz wzmocnienia więzi społecznych w środowisku lokalnym oraz typowych
międzyludzkich relacji z osobami chorymi i ich najbliższymi.
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