Poznań, 13.02.2019 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu realizatorów projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski
Program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej” oraz „Modelu DOM”, zapraszamy
do uczestnictwa w konferencji poświęconej tematyce psychoonkologii dziecięcej, wsparcia dzieci
chorych onkologicznie i ich rodzin w trakcie leczenia onkologicznego oraz po przebytej chorobie
onkologicznej, która odbędzie się w dniu 14 marca br. w godzinach 9:00-16:30 w Młodzieżowym
Domu Kultury „Iskra”.
W dniu 1 marca 2018 r. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
z siedzibą w Poznaniu, w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przystąpiła do realizacji projektu pt.
„Wielkopolski Program Profilaktyczny w Zakresie Onkologii Dziecięcej”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób
nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie
dostępu do działań wspierających leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z chorobą onkologiczną
oraz do edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnych objawów oraz późnych powikłań
chorób nowotworowych.
Projekt DOM zrodził się pod wpływem towarzyszenia dzieciom i ich rodzinom w trakcie
zmagania się przez nich z chorobą onkologiczną w szpitalu. Innowacyjność rozwiązania polega na
kompleksowym interdyscyplinarnym wsparciu dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową i po jej
przebyciu oraz najbliższego otoczenia dziecka (członków rodziny, osób najbliższych dziecku).
Głównym celem tej metody pracy jest niwelowanie problemów psychologicznych, socjalnych,
wychowawczych występujących często kumulatywnie w rodzinie obciążonej chorobą
nowotworową dziecka. Projekt DOM służy pośrednio również osobom wspierającym rodzinę
(m.in. psychologom, psychoterapeutom, pedagogom, uczniom) poprzez zwiększenie wiedzy
i świadomości nt. możliwości i sposobów wspierania osób dotkniętych chorobą onkologiczną i ich
rodzinom. Efektem wdrożenia innowacji jest zapoczątkowanie zmian w obrębie samych rodzin jak
i ich środowisku lokalnym- szczególne w obszarze edukacji.
Sympozjum jest skierowane do pracowników służby zdrowia, organizacji społecznych,
placówek edukacyjnych, psychologów, pedagogów i wszystkich osób współpracujących
z rodzinami zmagającymi się z chorobą onkologiczną dziecka.
Pozostałe konferencje regionalne w roku 2019 odbędą się w następujących
miejscowościach: Kalisz: 4. kwietnia; Nowy Tomyśl: 11. kwietnia.

Po części seminaryjnej serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty (obowiązują osobne
zapisy) z nowatorskiej metody Original Play. Poprowadzi je Pani Jolanta Graczykowska - oficjalny
przedstawiciel i koordynator programu Original Play® w Europie. Organizuje i prowadzi warsztaty
oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, biznesu,
osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym.
Jest wiele korzyści dla dzieci i dorosłych uczestniczących w programie Original Play. Zalicza
się do nich między innymi: wzrost poczucia bezpieczeństwa, redukcję stresów, lęków, zachowań
obronnych, redukcję agresji i innych trudnych zachowań w relacjach międzyludzkich, poprawę
zdolności adaptacyjnych w nowych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości, aktywizację
sensoryki, poprawę motoryki małej i dużej, wzrost motywacji do uczenia się.
Wszelkich szczegółów związanych z konferencjami udziela Pani mgr Monika Sobkowiak Centrum Edukacji Zdrowotnej Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
w Poznaniu ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań. Informacje są również dostępne na stronie
internetowej projektu: www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl
E-mail: projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl, tel. 601 937 116.
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
konferencji: www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/konferencje
Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku,
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