
Ja
k 

mo
Zn

a 
na

s 
ws

pi
er

aC
:

 Możesz wesprzeć nas wpłatą dowolnej 
kwoty porzez platformę PAYU. Wpłat 
możesz dokonać poprzez okienko na naszej 
stronie internetowej fundacjaernesta.pl  

 Payu działa również na naszym  
facebooku i instagramie po wybraniu  
opcji „przekaż datek”

 Można również dokonać darowizny  
na nasze konto:  
25 1140 2004 0000 3002 7902 9240  
IBAN: PL25 1140 2004 0000 3002 7902 9240    
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

 Na stronie mamaginekolog.pl/sklep  
w zakładce FUNDACJA można dokonać 
zakupu naszych #dobrych produktów. 
Całkowity dochód z ich sprzedaży 
przeznaczony jest na realizację  
celów statutowych fundacji. 

SZKOLENIA DLA PERSONELU  
MEDYCZNEGO
 Organizujemy szkolenia dla kadry medycznej z zakresu 

praw przysługujących po poronieniu i martwym urodzeniu  
oraz z zakresu komunikacji z pacjentką i jej bliskimi. 
Szkolenie prowadzi prawniczka oraz psycholożka. 
Jesteśmy w stanie przyjechać w każde miejsce w Polsce, 
jednak nie dysponujemy salą. Jedyne czego potrzebujemy  
na miejscu to sala, rzutnik i flipchart. Możliwe jest 
również przeprowadzenie szkolenia online. Szkolenie jest 
całkowicie bezpłatne. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują 
dyplom ukończenia oraz materiały dotyczące obu części. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
odnośnie naszych szkoleń prosimy o maila na  
biuro@fundacjaernesta.pl

WARSZTATY ROZWOJOWE
 Organizujemy warsztaty dla specjalistów z położnictwa 

i pielęgniarstwa z zakresu dbania o własne emocje. 
Szkolenie ma na celu poprawienie komfortu pracy 
i satysfakcji z pracy a co za tym idzie podniesienie 
standardu opieki nad kobietami w trudnych sytuacjach 
położniczych. Warsztaty są prowadzone przez 
psycholożkę. Jesteśmy w stanie przyjechać w każde  
miejsce w Polsce. Możliwe jest również przeprowadzenie 
szkolenia online. Warsztaty są całkowicie bezpłatne. 
Warsztaty te są kontynuacją naszego szkolenia dla 
personelu medycznego dlatego adresatami warsztatów 
są osoby, które uczestniczyły wcześniej w szkoleniu  
z zakresu praw przysługujących kobiecie po stracie  
oraz komunikacji z pacjentką i jej bliskimi. Szczegóły:  
biuro@fundacjaernesta.pl 

KONFERENCJE EDUKACYJNE
 Organizujemy konferencje edukacyjne  

aby zwiększyć dostęp do najnowszych  
informacji z zakresu medycyny prenatalnej  
oraz opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie.  
Wszystkie wykłady z naszych konferencji dostępne  
są na naszym kanale na YouTube.

POMAGAMY



Wiemy, że czasem trudno jest prosić  
o pomoc. Każdy z nas ma inne potrzeby, 
doświadczenia i swoje granice. 

Dlatego wsparcie w ramach działania 
Fundacji możecie uzyskać różnymi 
kanałami:
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W skrócie
KOMU POMAGAMY

FORMY WSPARCIA

Naszym wsparciem obejmujemy kobiety  
(oraz ich bliskich), które doświadczyły:

 poronienia ciąży

 martwego urodzenia

 porodu przedwczesnego

 ciąży zagrożonej

 ciąży z nieprawidłowościami  
prenatalnymi

 wsparcie psychologiczne

 wsparcie informacyjne

 wsparcie prawne

 konsultacje dla wcześniaków

 szkolenia dla personelu medycznego

 badania prenatalne

Kazda oferowana przez na s 
forma pomocy jest bezplatna

 live chat: możecie do nas pisać  
na facebooku lub przez naszą  
stronę fundacjaernesta.pl

 infolinia: 22 350 00 50

 e-mail:  
pomoc.psychologiczna@fundacjaernesta.pl 
pomoc.prawna@fundacjaernesta.pl

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM  
Dla kobiet po stracie ciąży lub w trudnej  
sytuacji położniczej oraz ich bliskich.

 Konsultacje przeprowadzane przez psychologów 
fundacji są bezpłatne.

 Aby skorzystać z tej formy wsparcia, należy zgłosić 
się do nas poprzez poprzez chat, e-mail lub infolinię.

DIAGNOSTYKA PRENATALNA 
 Kobiety, u których stwierdzono wady genetyczne 

płodu mogą zgłosić się do fundacji w celu uzyskania 
dodatkowej konsultacji i badania prenatalnego  
u specjalisty. Ta forma pomocy jest bezpłatna. 

 Aby skorzystać z tej formy wsparcia, należy zgłosić 
się do nas poprzez chat, e-mail lub infolinię.

KONSULTACJE DLA WCZEsNIAKÓW
 Rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie mogą 

liczyć na wsparcie fundacji. Na naszej stronie 
dostępny jest live chat, za pośrednictwem którego 
rodzice wcześniaków mogą uzyskać wiele cennych 
porad oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne.

 Intensywnie pracujemy nad tym, aby rodzice 
wcześniaków znaleźli na naszym blogu artykuły 
specjalistów oraz rodziców wcześniaków. Zależy 
nam na tym, by oswoić rodziców z sytuacją, która 
niewątpliwie ich zaskoczyła.

 Organizujemy również darmowe konsultacje 
specjalistyczne dla dzieci urodzonych przedwcześnie. 
Psycholożka, Terapeutka Integracji Sensorycznej, 
Fizjoterapeutka oraz Neurologopedka są gotowe 
wesprzeć wcześniaki swoim doświadczeniem.

 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
prosimy o przesłanie maila na  
biuro@fundacjaernesta.pl


