
 
 

WARSZTAT/WORKSHOP 

POMOC W SYTUACJI STRATY DZIECKA.  
INTERWENCJA KRYZYSOWA. ŚMIERĆ I PROCES ŻAŁOBY/ 

HELP IN THE LOSS OF A CHILD. CRISIS INTERVENTION. DEATH AND 
THE PROCESS OF MOURNING 

 
19.05.2018 r. 

 

Program warsztatu łączy w sobie elementy wykładu z pracą warsztatową. 
Uczestnicy zapoznają się m.in. z technikami pracy terapeutycznej i interwencji 
kryzysowej w pracy z rodzicami po stracie dziecka. 

 

CELE 

• Kształcenie właściwej postawy wobec rodziców po stracie dziecka 
• Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi prawa kobiet po stracie dziecka 
• Zapoznanie z podstawowymi działaniami dotyczącymi interwencji kryzysowej                        

i pracy z rodzicami po stracie dziecka. 
 

ORGANIZATOR 

 Fundacja „By dalej iść” powstała, aby wspierać rodziny po stracie dziecka. 
Działa non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.  

Zakres działalności: 
• pomoc rodzicom zrozumieć stan emocjonalny, którego doświadczają po 

śmierci dziecka  
• wyjaśnianie i przygotowanie do tego, aby rodzice mogli przejść okres żałoby a 

w konsekwencji pogodzić się z nieodwracalnością straty i wrócić do 
funkcjonowania w społeczeństwie.  
Poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia, psychoterapii grupowej, czy 

indywidualnej pragniemy otoczyć profesjonalną pomocą zarówno rodziców jak i 
osierocone dzieci.  

Ponadto proponujemy szkolenia z zakresu pomocy i wsparcia w temacie 
szeroko rozumianej straty.  

Szczegółowe informacje o proponowanych formach pomocy i szkoleniach 
znajdują się na naszej stronie internetowej: www.bydalejisc.org.pl 

 

 

 

 



 
 
 

OSOBY PROWADZĄCE 
 

 
Olga Komarnicka-Jędrzejewska  
 

Moderator grup wsparcia w Fundacji „By 
dalej iść”, doktorantka na SWPS we Wrocławiu.  

Od 2011 roku pracuje w Fundacji "By Dalej 
Iść" jako moderator (czyli rodzic po stracie) do 
prowadzenia grup wsparcia na terenie woj. 
śląskiego i dolnośląskiego.  

Dodatkowo jest szkoleniowcem na terenie 
całej Polski z zakresu tematyki żałoby i procesów 
żałoby.  

Ukończyła szereg szkoleń psychologiczno-
pedagogicznych z zakresu tematyki żałoby, 
między innymi szkolenie z terapii NEST, 

interwencji kryzysowej, prowadzenia grup wsparcia 
i pierwszego kontaktu.  Uczestniczka konferencji 

poświęconych tematyce straty, żałoby i śmierci.  Laureatka statuetki „Łabędzia” 2012 
jako Przyjaciel Rodziny.  Jej głównym zainteresowaniem jest psychologia żałoby.  
Członek PTSD, PTP i PSSiAP.  

 
 

 
Kamil K. Bomber  
 

Prezes Fundacji „By dalej iść”, doktorant na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie.  

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły 
Zarządzania Personelem w Warszawie. Posiada 
uprawnienia pedagogiczne.  

Dyrektor Zarządzający Fundacji "By dalej 
iść". Doświadczony metodyk szkoleniowy.  

Od 2010 menadżer ds. współpracy w jednej 
z największych organizacji pozarządowych                    
w Polsce.  

Organizator międzynarodowych oraz 
ogólnopolskich konferencji, sympozjów, szkoleń, 

warsztatów oraz studium. Koordynator ogólnopolskich projektów. Uczestnik wielu 
konferencji, sympozjów i szkoleń. Autor licznych artykułów naukowych. Członek PTP. 

 


