Konferencja otwierająca projekt:

Przekrocz Granice
Projekt społeczno - edukacyjny
dla dzieci i młodzieży chorującej onkologicznie,
ich rodzin i pracowników medycznych.

21-22.04.2018, Warszawa

Zapraszamy Państwa na konferencję, która otwiera projekt
skupiony wokół młodego pacjent a onkologicznego oraz sieci
wsparcia tego pacjenta.
Grupa docelowa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodzice
Kadra medyczna
Kadra pomocowa
Coachowie
Terapeuci
Psycholodzy (w tym psychoonkolodzy)
Pedagodzy
Osoby zainteresowane lub zaangażowane w proces wsparcia
pacjenta onkologicznego i jego rodziny lub w problematykę
psychologii zdrowia i choroby
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Program konferencji:

Dzień 2.

Dzień warsztatowy

Dzień 1.

Dzień wykładowy
Godzina

Temat

Prowadzący

10:00 – 10:15

Otwarcie Konferencji

Tomasz Osuch

10:15 – 11:00

Opieka psychoonkologiczna nad dzieckiem z chorobą
nowotworową i jego rodziną".

Dr hab. Marzena Samardakiewicz

11:10 – 11:50

Problematyka seksualności i budowania relacji
u pacjentów chorych onkologicznie w okresie
dojrzewania

Zuzanna Podkowicz (edukator
seksualny)

temat

prowadząca

10:00 – 13:00

Clean Coaching: ku dobrostanowi poprzez dialog
z metaforą

Dr Julian Czurko
(Clean Coaching)

13:00: 13:15

Przerwa

13:15 – 16:15

Jak rozmawiać i jak wzajemnie się wspierać? – rzeczy
o porozumieniu, współdziałaniu, rozwoju,
wzmacnianiu i radości na różnym etapie choroby
i leczenia z poziomu osoby wspierającej chorego, jak
i samego chorego

Wartości i przekonania w pracy z pacjentem i jego
rodziną

Dr Katarzyna Pilipczuk,
Piotr Pilipczuk (ICC, Izba Coachingu)

13:00 – 13:30

Przekrocz granicę – o wartości i sile sieci wsparcia
młodego pacjenta onkologicznego i wartości projektu

Paweł Makarewicz,
Joanna Czarnecka

13:30–14:30

Obiad

14:30 – 15:10

Odporność psychiczna w kontekście leczenia
i efektywności wsparcia pacjenta onkologicznego

Norbert Grzybek
(ICC, AQR, coach, trener)

15:20 – 16:00

Rola i siła obrazu, fotografii i języka wizualnego
w uzdrawianiu, rozwijaniu relacji ze sobą i z bliskimi,
akceptacji zmian spowodowanych chorobą i
budowaniu poczucia własnej wartości

Dorota Raniszewska
(coach, trener konsultant,
Reprezentant ICF)

16:30 – 18:30

Uważny oddech

Katarzyna Zemła (coach, trener)

18:45 – 21:00

Oficjalne zamknięcie konferencji
Wystawa zdjęć

Oskar Hamerski (aktor)
Paweł Makarewicz

16:00 – 16:20 Przerwa kawowa
16:20 – 17:00

Jak dbać o jakość życia w chorobie onkologicznej
– metody wspierające budowanie dobrostanu
psychicznego dziecka i rodziców

17:10 – 18:00

Panel dyskusyjny: sieć wsparcia pacjenta – jaką
ją tworzyć by wspierać a nie osaczać?

18:00 / 18:30

Zamknięcie pierwszego dnia konferencji połączone
z zbiórką na rzecz Fundacji
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Zuzanna Podkowicz (psycholog,
seksuolog, terapeuta TSR)
Agnieszka Langowska
(psycholog, coach, Reprezentant ICF))
Joanna Czarnecka (coach, terapeuta,
Izba Coachingu)

16:15 – 16:30 Przerwa

11:50 – 12:10 Przerwa
12:10 – 12:50

godzina

Dr Lidia D. Czarkowska
(ALK, Izba Coachingu)
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O prelegentach:

Dr Katarzyna Pilipczuk

Tomasz Osuch

Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany Business Coach International Coaching
Community. Certyfikowany coach Analytic-Network Coaching. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC.
Terapeuta w nurcie egzystencjalnym. Trener, mentor, doradca biznesu. Doświadczony manager. Doktor
nauk humanistycznych. Wieloletni wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, członek zespołu Centrum
Coachingu ALK. Wykładowca coachingu w Uniwersytecie SWPS.
www.valuesteam.pl | www.iccpoland.pl

Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń. Pomysłodawca i organizator projektów takich jak Międzynarodowe
Igrzyska Sportowe dla dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym Onko Olimpiada, Pokazy Mody
“Dzieci dzieciom”, Harleyada Marzeń, “Wakacje z marzeniami”, “Onko-survival”, Radio ON oraz wielu innych.
Koordynator działań na pięciu oddziałach onkologicznych w Polsce. Członek Polskiej Unii Onkologii. Laureat
takich nagród jak Złoty Krzyż Zasługi, Order Uśmiechu, Nagroda Św. Kamila, Kryształowe Zwierciadła, Order
Św. Stanisława II Klasy z Gwiazdą, Złota Kropla Rosy oraz Perły Medycyny.
www.spelnionemarzenia.org.pl

Zuzanna Podkowicz
Psycholog, edukatorka seksualna, terapeutka. Absolwentka WSFiZ na kierunku Psychologia ze specjalnościami
psychologia kliniczna oraz psychoterapia i seksualna. Absolwentka Szkoły Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach . Pracuje zarówno warsztatowo jak i w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. Posiada ponad
9- doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi dotkniętymi chorobami nowotworowymi. Autorka
warsztatów “Zaprojektuj swój własny cud” dla kobiet po zakończonym leczeniu onkologicznym. Organizatorka
takich wydarzeń jak: Międzynarodowe Igrzyska Sportowe dla dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym
“Onko Olimpiada”, Pokazy Mody “Dzieci dzieciom”, Harleyada Marzeń, “Onko-survival” oraz wielu innych.
Pomysłodawczyni oraz współorganizatorka Pokazów Mody z udziałem nastoletnich pacjentek onkologicznych
“Piękne nad życie”. Współpracuje z takimi organizacjami jak: Fundacja “Wiosna”, Fundacja Spełnionych Marzeń,
Fundacja “Tętniące życiem” oraz Fundacja “Pocancerowani”. Autorka projektu “Niepękaj.pl”, który
ma na celu edukacje seksualną młodych ludzi. Prelegentka “Bałtowskiej Akademii Kobiet”. Posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy warsztatowej z młodzieżą licealną. Autorka oraz ekspert w artykułach dotyczących
seksualności. Współautorka audycji “Spotkania z psychologią” w Radiu ON.
www.spelnionemarzenia.org.pl

Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Specjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
UM w Lublinie, kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej UM w Lublinie,konsultant PTP w zakresie
psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy
Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę
nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem
leczonym z powodu choroby nowotworowej.
Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego
somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach
onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ
z zakresu komunikacji z pacjentem, z zagadnień psychoonkologicznych, aktywnie uczestniczy w pracach
Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP i SIOP Europe) oraz Pediatrycznej Grupy
w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS). Aktualnie zaangażowana w przygotowanie
opisu kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie z Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji.
Główne zainteresowania naukowe: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie
rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia.
Współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz
monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby
nowotworowej.
www.ptpo.org.pl/index
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Dr Lidia D. Czarkowska
Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching
profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada
szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji
organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.
Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej,
pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami. Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog
z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm.
Pod jej redakcją ukazały się też książki: „Coaching as a method of developing human potential”, „Coaching –
katalizator rozwoju organizacji”, „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu”, „LeadershipCoaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”.
Redaktor naukowy rocznika Coaching Review.
www.lidiaczarkowska.pl

Dr Julian Czurko
Doktor nauk humanistycznych, absolwent wydziałów Uniwersytetów Łódzkiego i Warszawskiego, skończył
podyplomowe studia menedżerskie i trenerskie. trener biznesu, coach, facylitator indywidualny i zespołowy
Clean Coaching™.
Ma 7-letnie doświadczenie jako wykładowca akademicki, 6-letnie jako trener oraz 3-letnie jako coach
indywidualny i facylitator zespołów. Jest absolwentem akredytowanych przez Międzynarodową Federację
Coachów (ICF) programów CoachWise Essentials™ oraz Akademii Coacha JAK-MD™, a także kilku szkół
trenerskich, w tym Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™. Metody Clean Coaching™ uczył się u Bogeny
Pieśkiewicz w ramach szkoły Clean Coaching Polska, oraz rozwijał ją podczas laboratoriów, masterclasses
i salonów w Polsce i Francji.
www.cleancoaching.eu

Joanna Czarnecka
Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Członek
Prezydium Ziby Coachingu. Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym
zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej,
trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów
z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej
IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z uczelniami wyższymi
Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych
strukturach organizacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń oraz
wdrożeń związanych z rozwojem kompetencji i umiejętności, budowaniem stanu samoświadomości oraz
tożsamości dla kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej
różnych szczebli. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad
kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako
terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii
wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin
w kryzysie.
www.izbacoachingu.com | www.provocare.pl
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Piotr Pilipczuk

Certyfikowanym Coachem Biznesu, posiada pierwszy stopień akredytacji w Bennewicz Instytut
Kognitywistyki poświadczający wysokie kompetencje w zawodzie edukatora osób dorosłych. Dodatkowo
rozwija samoświadomość poprzez metody koncentracji uwagi, jednoupunktowienia umysłu oraz poszerzania
samoświadomości wpierając się pracami Macieja Bennewicza, Miltona H. Eriksona, Carla G. Junga, Kena
Wilbera, Tenzina Wagyala Rinpocze, Dawida H. Hawkinsa, Bruca Liptona, Franka Kinslowa, Wayne Dyera,
Viktora Frankla, Collina C. Tippinga, Jamesa Hillmana, oraz innymi pracami czy warsztatami, w których
przejawia się temat świadomości, psychosomatyki, samodoskonalenia.
W wolnym czasie czyta, podróżuje, tańczy i uczy się grać na ukulele. Jest także mamą dwójki dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Dzięki czemu z łatwością potrafi się empatyzować i rozumieć różne sytuacje i trudności jakie
spotykają ludzi w życiu, oraz z budowaniem spójności różnych ról i odnajdywania możliwości różnych rozwiązań
na dalszą drogę w wewnętrznej zgodzie ze swoimi potrzebami i z szacunkiem dla siebie i innych.

Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Twórca i właściciel pierwszej w Polsce
szkoły coachingu z międzynarodową certyfikacją. Pomysłodawca i twórca Izby Coachingu w Polsce. Członek
Rady Grandparentingowej Izby Coachingu. Akredytowany Superwizor i Coach Izby Coachingu. Wieloletni
terapeuta w podejściu systemowym. Executive coach, trener, mentor, doradca biznesu. Wykładowca coachingu
w Politechnice Łódzkiej.
www.valuesteam.pl | www.iccpoland.pl

Norbert Grzybek
Coach, trener, konsultant
Rozwija metody pracy z ludźmi w zmianach, budowania odporności psychicznej i inteligencji emocjonalnej.
Z biznesem współpracuje od 1998 roku, jako konsultant, project manager, trener, coach i mentor. Posiada
certyfikacje ICC, Mindsonar Polska, AQR International. Współtworzył narzędzia sprzedażowe dla ING i PZU,
tworzył narzędzia e-lerningowe Polskiej Telefonii Cyfrowej. Ponad 8000 godzin szkoleń dla kadry zarządzającej,
sprzedaży, konsultantów, back office, trenerów, coachów. Znakomita większość jego pracy opiera się
na życzliwości, humorze i stawianiu wyzwań. Czyli... prowokatywności.
www.norbertgrzybek.pl | www.provocare.pl

Dorota Raniszewska
Z wykształcenia filolog romański. Zawodowo realizuje się jako trener i coach. Jest Licencjonowanym
Konsultantem Motivational Maps™ oraz Certyfikowaną Trenerką Points of You®. Posiada duże doświadczenie
zawodowe zarówno w biznesie jak i w pełnionym zawodzie. Od kilku lat aktywnie rozwijam Techniki Fotografii
w Coachingu i Rozwoju. Współpracuję z menedżerami, nauczycielami, przedsiębiorcami, specjalistami
w dziedzinach rozwoju. Aktywnie współpracuję z ICF – jako Członek Wspierający, trenerka i wolontariusz.
Jest autorką pierwszej na polskim rynku książki poświęconej zastosowaniu Fotografii w Rozwoju, zatytułowanej
„JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW. Fotografia w rozwoju osobistym, terapii i pracy wychowawczej”.
Sama o swojej pracy mówi: „W mojej praktyce Coachingu stosuję szereg Technik wykorzystujących Fotografię
w połączeniu z pisaniem i działaniami ekspresyjnymi w przyrodzie oraz z ruchem, aby stymulować rozwój
osobisty i autorefleksję, uruchamiać zmianę społeczną, pomagać ludziom, aby odważyli się marzyć, spełniać
swoje życiowe potrzeby, rozwijać wrażliwość, akceptację, wykorzystywać swoją siłę”.
www.obrazwcoachingu.pl

Agnieszka Langowska
psycholog, dyplomowany coach i trener biznesu. Uczestnik Akademii Psychobiologii w Warszawie.
Absolwentka szkoły Trenerów ODiTK, członek IC i członek wspierający ICF Polska, aktywna działaczka w Lean
in Polska. Autorka i współautorka wielu programów wsparcia dotykającego tematu onkologii. Pasją i podstawą
pracy w coachingu zarówno biznesowym jak i life są dla Agnieszki relacje międzyludzkie.
Słowa Agnieszki o sobie i swojej pracy: „Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych branżach
(finansowa, nieruchomości, budowlana, szkoleniowa) i na różnych stanowiskach – niestrudzenie poszukując
pracy, o której będę mogła powiedzieć – tym właśnie chcę się zajmować. Nieoczekiwany protest organizmu
przerwał mój chaotyczny bieg, zatrzymał moje życie na moment – moment w którym zadałam sobie pytanie
o co Ci chodzi? Tak odkryłam swoją pasję, jaką jest towarzyszenie ludziom w rozwoju i wzroście. Pełna
entuzjazmu i energii rozpoczęłam naukę nowego zawodu i w 2011 ukończyłam Szkołę Trenerów ODiTK
w Gdańsku. Idąc za ciosem w 2013 roku ukończyłam podyplomową Akademię Coachingu w WSB w Gdańsku.
Obecnie prowadzę firmę szkoleniową, prowadzę coaching oraz konsultacje – i tym właśnie chcę się zajmować,
szczególna grupą moich klientów są osoby, których dotychczasowy bieg życia przerwała niespodziewanie
informacja o chorobie”.

Fotografia:

Pawel Makarewicz
Na co dzień człowiek świata finansów, rynku kapitałowego i logicznego myślenia nastawionego na efektywność.
Specjalista od rzeczy niemożliwych w kontekście bankowości i rynku dłużnych papierów wartościowych.
Prywatnie maestro wypiekania ciasteczek owsianych i planowania w warunkach chaosu codzienności. Pasjonat
i ciągły uczeń w szkole fotografii prowadzonej przez Naturę. Inspiruje się pracami między innymi Grzegorza
Leśniewskiego.... Mistrz uchwycenia chwili i kadru “zamyślenia” i ruchu u zwierząt. Przyjaciel ziemi podlaskiej
i poleskiej, zakochany w dolinie Bugu. Muzycznie - “Przyjaciel” Franka Sinatry i Grzegorza Turnaua....W zdjęciach
Pawła znajdziecie Państwo tak nostalgię jaki dzikość natury. Chwilę refleksji jak i spontaniczność emocji
i wzruszenia. Dotkniecie malutkich, trudnych do uchwycenia ptaków, jak i tajemniczych i dzikich drapieżników.
Pospacerujecie z końmi i polatacie z orłami…po to by przycupnąć w borsukami i zadumać się nad przemijaniem
patrząc na tańczące żurawie. A to wszystko po to by jak mawiał K. Kieślowski nadać chwili wieczność.
Wspiera nas swoim ciałem i głosem:

Oskar Hamerski
Aktor teatralny, improwizator, wykładowca. trener kompetencji improwizatorskich, teatralnych
i pantomimicznych. Absolwent krakowskiej PWST (1999). Od latach 1999–2003 aktor Teatru Nowego
w Łodzi. 2005 roku w zespole Teatru Narodowego w Warszawie. Współpracował ze Starym Teatrem w Krakowie,
Düsseldorfer Schauspielhaus oraz z teatrami warszawskimi: Wytwórnia, Laboratorium Dramatu, IMKA, Centrala.
Laureat nagrody prezydenta Łodzi (2001) i nagrody za rolę Konrada w Wyzwoleniu Wyspiańskiego w reżyserii
Mikołaja Grabowskiego w Starym Teatrze w Krakowie na 30. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (2005).
Tłumaczył i był redaktorem merytorycznym „IMPROWIZACJA TEATRALNA WEDŁUG KEITHA JOHNSTONE’A.

Katarzyna Zem
Coach, trener. Szeroko rozumianym rozwojem osobistym zajmuje się już od ponad dziesięciu lat. W tym czasie
ukończyła jeszcze inne kursy uprawniające do merytorycznego wsparcia ludzi w drodze do odnalezienie
ich poczucia sensu, poznania siebie i poszukiwania rozwiązań. Między innym są to kursy trenerskie, zen
coaching, coaching kariery, także jest mediatorem rodzinnym Polskiego Centrum Mediacji, Profesjonalnym

5

6

Przekrocz Granice
Projekt społeczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży chorującej onkologicznie,
ich rodzin i pracowników medycznych.

Dane organizacyjne:
Zgłoszeń prosimy dokonywać:
1. www.konferencjaprzekroczgranice.evenea.pl
2. Na adres: joanna@spełonionemarzenia.org.pl
Więcej informacji mogą Państwo otrzymać pod numerem: 535006846
Koszt uczestnictwa: 50zł za dany dzień konferencji, 100zł za całość konferencji (2 dni)
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, zaświadczenia ukończenia warsztatów,
materiały szkoleniowo – konferencyjne)
Miejsce konferencji:

Cancer Club
ul. Oleandrów 2/4
Warszawa (okolice Metra Politechnika)

Zapraszamy!
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