
         
 

Ważni niewidziani – nowe podejścia do wsparcia ucznia w żałobie. 
Spotkanie dla pracowników placówek pomocowych i oświatowych. 

 
14 listopada 2019, godz. 10.00-15.00 

 
Zapraszamy na spotkanie pracowników placówek pomocowych i oświatowych, którzy chcą poszerzyć swoje 
doświadczenia w zakresie wsparcia dzieci i nastolatków w żałobie. Celem zajęć jest przybliżenie problemu osierocenia i 
żałoby młodych ludzi, pokazania możliwych działań w sytuacjach kryzysowych wywołanych stratą oraz uwypuklenia 
niezwykłej roli osób z najbliższego otoczenia dziecka. Spotkania realizowane są w ramach programu „Tumbo Pomaga” 
FDO Fundacji  Hospicyjnej 
 
W programie: 
I. Charakterystyka procesu żałoby u dzieci i nastolatków: 

 fakty i mity na temat zdrowej i powikłanej żałoby  
 Model podwójnego procesu radzenia sobie ze stratą Margaret S. Stroebe 

 
II. Współczesne podejścia do wsparcia ucznia w żałobie: 

 narzędzia interaktywne dla dzieci i nastolatków w portalu edukacyjnym www.tumbopomaga.pl 
 Piramida Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Żałobie opracowana przez Irish Childhood Bereavement Network 

(ICBN) 
 doświadczenia Cruse Bereavement Care Scotland  

 
III. Trudności w przeżywaniu żałoby: 

 sytuacje utrudniające przeżywanie żałoby  
 stany depresyjne w przebiegu żałoby 

 
Spotkanie poprowadzą:  

Agnieszka Paczkowska – psycholożka, psychoonkolożka, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka warsztatów 
umiejętności psychospołecznych. Koordynatorka merytoryczna programu FDO Tumbo Pomaga Fundacji Hospicyjnej. 
Od 2004 roku pracuje w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku prowadzonym przez Fundację Hospicyjną, 
gdzie poza wsparciem chorych i ich bliskich,  realizuje warsztaty dla osób w żałobie oraz dla pedagogów i psychologów 
szkolnych wspierających osieroconych uczniów.  

Anita Mrug-Bazylczuk – pedagog, ukończyła szkolenia z zakresu terapii krótkoterminowej i terapii długoterminowej, 
wieloletnia wolontariuszka Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz koordynatorka wolontariatu 
akcyjnego, obecnie koordynator programu FDO Tumbo Pomaga Fundacji Hospicyjnej. 

Program FDO Tumbo Pomaga Fundacji Hospicyjnej 
Po śmierci bliskiej osoby nic już nie jest takie, jak było. Program „Tumbo Pomaga” powstał, by pomóc dzieciom i 
młodzieży w żałobie oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy towarzyszą im w tych trudnych chwilach. 
Elementami programu są: portal edukacyjny www.tumbopomaga.pl dla dzieci i dorosłych, szkolenia skierowane do 
uczniów, pedagogów i psychologów pracujących w placówkach oświatowych, superwizje indywidualne i grupowe 
pracy osób wspierających osieroconych, książki terapeutyczne dla osieroconych Bajki Plasterki oraz wydarzenie 
edukacyjno-charytatywne Dzień Tumbo realizowane w szkołach 21 listopada. Przede wszystkim jednak na co dzień 
udzielamy pomocy socjalnej i psychologicznej osieroconym uczniom i ich bliskim. 
 
Miejsce: Fundacja Hospicyjna - Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. Kopernika 6, Gdańsk 



         
 

Zapisy: 
Anita Mrug-Bazylczuk,  
tel. 573 001 212 (godz. 9.00–15.00). 
e-mail: info@tumbopomaga.pl 
Spotkanie jest bezpłatne 


