Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat:
Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca
2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Nasze rozwiązanie służy Model DOM służy rodzinie dziecka ze
zdiagnozowaną chorobą nowotworową, zarówno samemu pacjentowi jak
i jego najbliższemu otoczeniu (członkom rodziny lub osobom bliskim dziecku
i opiekunom).Nasze rozwiązanie mogą szerzyć opiekunowie dziecka chorego
onkologicznie, psychoterapeuci, psycholodzy i psychoonkolodzy (pracujący
w szpitalu, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na terenie środowiska
lokalnego rodziny), pracownicy szkół i przedszkoli (pedagodzy, nauczyciele,
psycholodzy szkolni ), lekarze.
Model DOM – Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym opierający się o pracę
z rodzicami/opiekunami ma dwojaki charakter, z jednej strony koncentruje się na całej rodzinie angażując
wszystkich jej członków, z drugiej strony na poszczególnych członkach rodzin (opiekunach) - gdzie zmiana
sytuacji jednostki przełoży się na zmianę sytuacji w całej rodzinie. Celem pośrednim jest wzrost wiedzy
i zwiększenie świadomości lokalnych zarówno pracowników instytucji jak i uczniów na temat możliwości
i sposobów wspierania przez środowisko lokalne osób zależnych jak również ich opiekunów.
Praca z rodziną, diagnoza sytuacji w rodzinie opiera się o model pracy opartej na zasobach rodziny
(strenghts-based social work practice). Podstawowe założenia tego modelu odwołują się do teorii
pozytywnej adaptacji w nieprzystających warunkach życia, tzw. fenomen „dobrego przystosowania się”.
Odejście od szukania w rodzinie już dotkniętej chorobą nowotworową kolejnych deficytów na rzecz
dostrzegania mocnych stron – prężności rodziny (nurt psychologii pozytywnej) i na tej podstawie
wypracowanie dalszych działań.
W ramach licencji udostępniamy: Podrecznik Model DOM, Instrukcja korzystania z Modelu DOM,
scenariusze zajęć z psychoedukacji, narzędzia diagnostyczne dla istytucji, osób które będą wykorzystywały
Model DOM, wzory umów.
Wszystkie materiały będą również dostępne w wersji elektronicznej na stronie Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu –
została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa
nieprzerwanie. Fundacja została założona przez rodziców, których dzieci
zmagały się z chorobą nowotworową. Ich doświadczenia życiowe są sprawcą
ogromu uczuć życzliwości i cierpliwości, które od ponad dwudziestu lat
pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Z Fundacją współpracuje grupa
wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas
spędzany w oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych
Fundacji.
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl
projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl

