
 
 

Projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program 

Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, jest dofinansowany  

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Realizatorem jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi 

w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Okres realizacji projektu: 

01.03.2018r. - 28.02.2021r. 

Szanowni Państwo 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu onkologii dziecięcej, 

które jest kierowane do pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, 

pedagogów, terapeutów oraz zawodów pokrewnych z województwa wielkopolskiego.  

Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczoną kadrę specjalistów w zakresie onkologii 

klinicznej, hematologii, psychoonkologii, fizjoterapii oraz żywienia w chorobach 

onkologicznych.  
 

 

 

 

 

 

 

Nadzór nad szkoleniami sprawuje Pani dr hab. prof. UM Katarzyna Derwich,  

zaś patronat nad całym Projektem sprawuje Pan prof. dr hab. n. med. Jacek 

Wachowiak. 

 

 

• Lepsze zrozumienie sytuacji rodziny dotkniętej chorobą nowotworową, 

• Trafna identyfikacja potrzeb pacjenta i jego rodziny,  

• Bardziej efektywne i świadome wykorzystanie dostępnej sieci wsparcia  

dla pacjenta i jego rodziny, 

• Lepsze radzenie sobie ze stresem i konfliktami, 

• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

 

 

Szkolenie dla pracowników 

instytucji pomocy społecznej, 

z zakresu wczesnego wykrywania 

chorób nowotworowych  

u dzieci i młodzieży 

Korzyści 
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Szkolenie obejmuje: 
 

▪ Zajęcia z zakresu komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego rodziną.  

▪ Szkolenie trwa 8 godzin szkoleniowych (8 x 45 minut) + dwie przerwy kawowe 

(min. 15minut) oraz jedna przerwa obiadowa (min. 30 minut). 

WAŻNE: Szkolenie jest nieodpłatne, a po jego zakończeniu Uczestnik otrzymuje   

                  certyfikat. 

Spotkania organizowane będą na terenie województwa wielkopolskiego, a informacje  

o ich terminach będą dostępne na stronie internetowej Projektu. 

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl  
 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników pomocy społecznej z zakresu 

psychoonkologii, pracy z rodziną dotkniętą chorobą onkologiczną, w szczególności rodzin 

i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także przygotowanie pracowników 

instytucji pomocy społecznej oraz psychologów, pedagogów, terapeutów do właściwego z 

punktu widzenia psychologii komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz lepszego 

rozwiązywania problemów w relacji pacjent - specjalista. 

 

Uczestnicy: 

• pracownicy instytucji pomocy społecznej, 

• psychologowie, 

• pedagodzy,  

• terapeuci,  

oraz zawody pokrewne z województwa wielkopolskiego. 
 

Informacje na temat 

organizacji szkolenia 

Do kogo kierowane  

są szkolenia? 

file:///C:/Users/Expansja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VUKRWSZ3/www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl
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Rekrutacja 

Rekrutacja odbywa się za pomocą:  

▪ platformy internetowej, 

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/szkolenia  

▪ elektronicznego formularza zgłoszenia, 

▪ elektronicznego przesłania dokumentów na adres e-mail, 

szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl  

▪ osobistego dostarczenia dokumentów do siedziby Fundacji na adres: 

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu 

ul. Bukowska 74/1 

60-812 Poznań 

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2020 roku. 
 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem, który jest dostępny na wyżej 

wymienionej platformie. 

 

Zgłoszenie Uczestnika jest jednoznaczne z deklaracją przystąpienia do Projektu  

i obecnością w zajęciach objętych szkoleniem. 

 

W przypadku braku miejsc na w szkolenie w wybranym terminie Uczestnik zostanie 

wpisany na listę rezerwową. 

 

Wszelkie informacje odnośnie terminów, miejsc odbywania się szkoleń, 

szczegółowego programu, Edukatorów prowadzących zajęcia  

i materiałów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Projektu 

 

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/szkolenia   

 

Szkolenia 

Szkolenia poprowadzą nasi Partnerzy: 

▪ Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk 

https://instytut.slowackiego34.pl/kontakt/  

https://www.facebook.com/instututtied/  

▪ Expansja Advertising Sp. z o.o. 

https://expansja.pl  

https://pl-pl.facebook.com/Expansja/   

Rekrutacja 

Uczestników 

Realizatorzy       

szkoleń 

http://www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/szkolenia
mailto:szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl
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Ramowy program szkolenia:  

➢ Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat psychoonkologii, 

➢ Poznanie aspektów psychologicznych choroby nowotworowej u dzieci  

i młodzieży, 

➢ Poznanie etapów psychologicznego podejścia do choroby nowotworowej rodziny 

i bliskich pacjenta onkologicznego, 

➢ Nauczenie się samoobserwacji własnych nawyków radzenia sobie z silnymi 

emocjami, pojawiających się w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji  

z chorym onkologicznym, 

➢ Nauczenie się przekazywania złych wiadomości pacjentowi i rodzinie, 

➢ Zapoznanie się ze sposobami komunikacji między personelem medycznym  

a pacjentami i/lub rodziną. 

 

 

 

 
  

 

    
 

Program         

szkolenia 


