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Kim jesteśmy?

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi 

w Poznaniu 

- utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu 

- przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą 

nowotworową. 

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy 

dzieciom z chorobami nowotworowymi z zakresu leczenia i 

rehabilitacji.
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MODEL DOM

Do kogo adresujemy rozwiązanie?

Rodziny z obszarów wiejskich oraz małych 
miejscowości, gdzie dostęp do usług specjalistycznych 

i sieci wsparcia jest ograniczony. 

Osoba     

zależna   

(dziecko chore 

lub po chorobie 

onkologicznej) 

Pracownicy 
instytucji

Opiekunowie 
dziecka

Dzieci 
uczęszczające 
do szkół/przed-

szkoli



Dlaczego warto zastosowad nasze rozwiązanie?

Niwelowanie problemów występujących często kumulatywnie w rodzinie obciążonej 

chorobą nowotworową dziecka. 

Problemy i 
potrzeby 

rodzin

OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE

SPOŁECZNE

ADAPTACYJNE

EMOCJONALNE

KOMUNIKACYJNE

SZKOLNE



Cele projektu
Cel główny 

Wzmocnienie roli i umiejętności 

opiekunów osób zależnych

Poprawa jakości życia dzieci i 

młodzieży z chorobą onkologiczną

Cel pośredni

Wzrost wiedzy i świadomości 

pracowników instytucji na temat 

możliwości wspierania przez 

środowisko lokalne opiekunów osób 

zależnych

Osoba     

zależna   

(dziecko chore 

lub po chorobie 

onkologicznej) 

Pracownicy 
instytucji

Opiekunowie 
dziecka

Dzieci 
uczęszczające 
do szkół/przed-

szkoli



D
(cel)

O
(opieka)

M
(moc)

Praca z rodziną w placówce 

medycznej - przygotowanie do 

opuszczenia stałego lub/i 

tymczasowego szpitala 

Budowanie zaufania, zebranie 

informacji o obawach, lękach, 

zasobach rodziny, wyznaczenie 

celu jakim jest powrót do domu i 

ponowna adaptacja w środowisku 

lokalnym

Praca z rodziną w domu, opieka nad 

rodziną w początkowym okresie 

adaptacji 

nawiązanie współpracy z specjalistami 

w środowisku lokalnym

Stopniowe włączanie innych 

specjalistów (powoli następuje 

„przekazanie” rodziny lokalnemu 

środowisku pod obserwacją 

psychologa szpitalnego)

Przygotowanie indywidualnego planu 

pracy opartego o zdiagnozowane 

zasoby dla rodziny objętej wsparciem. 

Praca rodziny w domu – rodzina 

wdraża przygotowane rozwiązania 

przy współpracy z psychologiem 

lokalnym lub innym specjalistą pod 

opieką psychologa szpitalnego 

(ewentualne konsultacje)

wdrażanie treningu kompetencji 

rodzicielskich lub treningu 

ekonomicznego, 

realizowany będzie bieżący 

monitoring zmiany postaw, 

umiejętności u rodziców/opiekunów 

Rozwiązanie: Model DOM



Kto może 
zastosować

Opiekunowie 
dziecka 

Psychoterapeuci

Psycholodzy/ 
psychoonkolodzy

Pracownicy 
szkół i 

przedszkoli

Lekarze



Jak testowaliśmy nasze rozwiązanie?

Etap 0: 

Analiza potrzeb rodzin w oddziale 

szpitalnym pod okiem specjalistów

Etap 1: 

Przygotowanie do przeprowadzenia 

diagnozy rodziny

Etap 2: 

Wstępna diagnoza

Etap 3: 

Pogłębiona 

diagnozaEtap 4: 

Indywidualny plan 

działania dla rodziny

Etap 5: 

Doradztwo rodzinne na podstawie 

indywidualnego planu

Etap 6: 

Podsumowanie przebytych 

spotkań z rodziną



Warsztaty 

psychologiczne w 

szkole

Grupa warsztatowa z 

udziałem pacjentki

Efekt wdrożenia 
innowacji

Zapoczątkowanie 
zmian

3 rodziny + 
środowiska lokalne



Więcej godzin 

psychoedukacji

Dostępna pula 

przykładowych 

narzędzi

Znaczenie ma 

szybkie rozwiązanie 

problemów

Najchętniej z 

wsparcia 

korzystały matki

Ważne 

uwzględnienie 

zgłaszanych 

problemów

Warto przetestować 

model wśród rodzin w 

trakcie leczenia

szpitalnego

Ważna komunikacja

w środowisku lokalnym

Wnioski



• wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie ze

smutkiem i gniewem

• wzrost wiedzy na temat chorób onkologicznych oraz

postępowania w sytuacji, gdy ktoś z otoczenia zachoruje

• przełamanie bariery niemówienia o chorobie

nowotworowej i jej konsekwencjach w rodzinie oraz

środowisku

• wzrost świadomości na temat mitów i faktów

powszechnie występujących w społeczeostwie

Feedback nauczycieli i dzieci po warsztatach w szkole:



Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie. 

Uważam, że działania podjęte w postaci rozmów 

indywidualnych z córką oraz treningu zainicjowanego 

w szkole podniosły jej samoocenę oraz przyczyniły 

się do zwiększenia grona znajomych. Moja córka 

zintegrowała się z kilkoma osobami z grupy, co mnie 

bardzo cieszy. Rozmowy z psychologami uzmysłowiły 

mi, jak duże zasoby posiada moja rodzina.

Każda interwencja psychologiczna była dla mnie 

pomocna, w szczególności nt. troszczenia się o 

siebie, radzenia sobie z chorobą dziecka i lękiem 

wobec nawrotu oraz dotycząca trudności 

wychowawczych. Zaczęłam bardziej siebie lubić, 

jestem pewniejsza siebie i spokojniejsza.

Feedback rodziców po udziale w projekcie:



✓ podręcznik Model DOM, 

✓ instrukcja korzystania z Modelu 

✓ scenariusze warsztatów w 

szkołach/przedszkolach, 

✓ narzędzia diagnostyczne dla osób, 

które będą wykorzystywały Model 

DOM, 

✓ wzory umów

Wszystkie materiały będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie Fundacji

http://fundacjapomocydzieciom.com.pl/

Co udostępniamy - produkt finalny:



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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DANE DO KONTAKTU:
mgr Joanna Kalioska - Kierownik Centrum Edukacji Zdrowotnej 
ul. Bukowska 74/1, 60 – 811 Poznao 
E-mail: projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl  
tel. 601 937 116

DGA S.A., ul. Towarowa 37 (piętro 3),
61-896 Poznao
tel. bezpośredni 505 820 079
tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01
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