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• projekt został skierowany do wszystkich 
17 ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce 
i zrealizowany w latach 2010 - 2015, 
dzięki wsparciu firmy MICROSOFT;

• znakomite wsparcie dla pracy lekarzy, 
fizjoterapeutów, psychologów 
i pedagogów szpitalnych



• długotrwałe pobyty w szpitalu można 
wypełniać dzieciom chwilami radości, 
odreagowania stresu towarzyszącego 
chorobie a przede wszystkim atrakcyjnej 
i mobilizującej formie wspierającej 
rehabilitację ruchową.





Katowice…



Warszawa…



OBSZAR MEDYCZNY: Rehabilitacja

• Kinect łączy aktywną rehabilitację ogólnoustrojową 
z doskonałą zabawą, umożliwiając przekraczanie 
ograniczeń spowodowanych chorobą

• Z obserwacji rehabilitantów wynika, iż pacjenci są 
silnie zmotywowani do udziału w grach, co z kolei 
jest motorem do wykonywania aktywności 
ruchowych i sprzyja rehabilitacji

• technologia Kinect ułatwia koordynację ruchów, 
poprawia refleks i zwiększa koncentrację chorych



• Kinect daje możliwość dostosowania gry 
do kształtowania zarówno pojedynczych 
umiejętności ruchowych, jak i kilku jednocześnie, 
a nawet ukierunkowanie zadań na konkretne 
grupy mięśniowe

• Poprawia aktywność ruchową, siłę mięśniową, 
koordynację i refleks



Kraków…





OBSZAR PSYCHOLOGICZNY:

• Aktywny i zaangażowany udział w zabawie 
poprawia kondycję psychiczną pacjentów, co ma 
z kolei pozytywny wpływ na przebieg procesu 
leczenia – obniża poziom lęku, pomaga zapomnieć 
o chorobie, wpływa pozytywnie na zmianę 
ogólnego samopoczucia.

• Kinect stanowi też dodatkową płaszczyznę 
ułatwiającą nawiązywanie kontaktów, integrację 
dzieci i rozwiązywanie konfliktów. 



• Zarówno u dzieci biorących udział w zabawie, jak 
i u tych obserwujących, dostrzec można większą 
motywację do podejmowania aktywności 
i przełamywania poczucia izolacji

• Kinect sprzyja radzeniu sobie ze stresem

• Pozwala na odwrócenie uwagi od długotrwałego 
i uciążliwego procesu leczenia oraz umożliwia 
konstruktywne odreagowanie napięć 
emocjonalnych poprzez aktywność fizyczną



Białystok…



Łódź…



Bydgoszcz…



INNOWACYJNOŚĆ: 

• jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy 
zastosowanie technologii KINECT 
w obszarze szpitalnym;

• innowacyjność projektu odbił się szerokim 
echem w mediach oraz zyskała entuzjazm 
i uznanie lekarzy a także fizjoterapeutów 
m.in. takich krajów jak: Izrael, Jordania, 
Rosja, Chile czy Urugwaj





www.fundacjaiskierka.pl
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