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Informacja prasowa

Uwaga, konkurs!
Zainspiruj nas i wygraj ekranizację Twojego pomysłu!

Czym dla Ciebie jest wsparcie?
Co byłoby dla Ciebie ważne w procesie leczenia?
Kogo potrzebowałbyś najbardziej w tych trudnych chwilach?

Dla ? Polaków wsparcie w chorobie oznacza pomoc w codziennych czynnościach, a dla co
trzeciego po prostu rozmowę. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Napisz historię o
chorobie i wsparciu podczas przewlekłej choroby i wygraj ekranizację Twojego pomysłu w
postaci etiudy filmowej, którą wyreżyseruje Wojciech Szumowski.    
W ramach kampanii ?Pozwól na wsparcie? zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w
konkursie na inspirację scenariusza krótkiego filmu o chorobie i wsparciu, które otrzymuje
osoba przewlekle chora lub jej opiekun od momentu diagnozy, przez cały okres leczenia, o
przezwyciężaniu momentów kryzysowych, a także zmaganiach z koniecznością zmiany stylu
życia w celu poprawy stanu zdrowia.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie inspiracji scenariusza na wspomniany wyżej temat w
postaci tekstu w plikach typu *doc (Word) lub *txt (Notatnik). Konkurs jest przeznaczony dla
wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami i obserwacjami na temat
udzielanego wsparcia w przypadku pacjentów chorych przewlekle.
Najlepsza praca zostanie zaadaptowana do scenariusza filmowego, a następnie nakręcona w
postaci etiudy przez reżysera Wojciecha Szumowskiego.

Na prace czekamy do 30 kwietnia 2012 r. Prosimy o przesyłanie ich poprzez formularz
konkursowy zamieszczony w Aktualnościach na stronie www.pozwolnawsparcie.pl  Znajdziesz
tam również regulamin konkursu.

Organizator i biuro konkursu:
On Board Public Relations na zlecenie Ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla pacjentów i
opiekunów osób przewlekle chorych ?Pozwól na wsparcie?. W razie jakichkolwiek pytań,
prosimy o kontakt z Dianą Sobolewską, dsobolewska@onboard.pl, tel. 602 308 854

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Więcej informacji na www.pozwolnawsparcie.pl
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Ogólnopolska kampania edukacyjna dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych
?Pozwól na wsparcie? to działania skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem pacjentów z chorobami kardiologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi i
psychicznymi oraz opiekunów osób przewlekle chorych. Jej celem jest udzielenie wsparcia
pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli współpracować z lekarzami specjalistami w walce o
życie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich. 

W ramach kampanii będą prowadzone działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym o
zasięgu ogólnopolskim, obejmujące m.in.: przedstawienie wyników badania opinii publicznej
?Wiedza Polaków na temat wsparcia osób przewlekle chorych i ich rodzin?, przygotowanie i
udostępnienie poradnika edukacyjnego na temat wsparcia dla pacjentów i opiekunów osób
przewlekle chorych, prowadzenie strony internetowej www.pozwolnawsparcie.pl 

O Wojciechu Szumowskim
Reżyser, scenarzysta, producent filmów dokumentalnych i reklamowych. Stworzył m.in. serial
dokumentalny ?Pierwszy krzyk?, który oglądało co tydzień 11 milionów widzów. Przez wiele lat
pracował dla Telewizji Polskiej i TVN. Od 2008 roku realizuje własne produkcje dokumentalne i
reklamowe. W 2010 roku otrzymał nagrodę Grand Press za reportaż telewizyjny ?Ocaleni?, a w
poprzednich latach m.in. nagrody Festival Grand Prize: Dan Culver Award 2006 za film
"Whiteout - wyprawa poza cień", Golden Gate Fiction & Documentary Festival San Francisco
2005 i wiele innych. Twórca formatu i definicji docubrand. Juror wielu konkursów i festiwali
filmowych. 

Eksperci kampanii:
mgr Monika Stepnowska, psycholog 
mgr Sylwia Świstak-Sawa, psychoonkolog z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Inicjatorem kampanii jest Actavis Polska Sp. z o.o.
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