
RAZEM
Jak sobie radzić?

Gdzie szukać wsparcia?



Jak sobie radzić?

Tłumaczmy dzieciom co się dzieje, np. „wojna to 

konflikt, jest niebezpieczna, powoduje straty, ale 

trzeba mieć nadzieję, że państwa dojdą do 

porozumienia”



Jak sobie radzić?

Warto stwarzać przestrzeń do rozmowy. 

Najbardziej uspokaja możliwość uzewnętrznienia 

i przeżycia emocji. Należy pozwolić mówić o 

emocjach. Pozwolić przeżywać lęk, smutek, złość, 

tęsknotę, strach…

To nie wstyd! Nie każdy i nie zawsze musi być 

silny.



Jak sobie radzić?

Nie oszukujmy dziecka w emocjach. Poczucie lęku, 
zagrożenia, niepokój, strach w sytuacji wojny są 
adekwatne.

Bądźmy empatyczni, pozwólmy dzieciom odczuwać 
emocje „rozumiem, że się martwisz”

„to naturalne, że czujesz strach” itp.; 

zaprzeczanie emocjom „nie ma się czego bać” nie 
sprawi, że dziecko się uspokoi 

– po prostu przestanie z nami rozmawiać i stracimy 
możliwość wsparcia oraz interwencji



Jak sobie radzić?

Koniecznie należy mieć na uwadze jak 

zachowujemy się/ o czym mówimy w obecności 

dziecka i jakie emocje mu przekazujemy. Panika, 

robienie zapasów, stwierdzenia „w Polsce też 

będzie wojna”; „Putin wciśnie czerwony 

przycisk” będą eskalować lęk i utwierdzać w 

poczuciu bezradności.



Jak sobie radzić?

Małe dziecko kieruje się emocjami, a nie wiedzą; 

spostrzega świat egocentrycznie, stawia siebie w 

centrum wydarzeń. Poczucie bezpieczeństwa 

pozwolą zapewnić mu komunikaty: teraz jesteś 

bezpieczny, teraz w Polsce jest bezpiecznie, jutro 

pójdziesz do szkoły/przedszkola, możesz się 

spotykać z kolegami, itp.



Jak sobie radzić?

Chroń dziecko przed obrazem batalistycznych 

scen, dawkuj informacje- dziecko nie musi 

wiedzieć ilu jest rannych, ile osób zginęło, co 

zostało zbombardowane, itp.



Jak sobie radzić?

Warto rozważyć, aby na czas podwożenia do szkoły nie słuchać informacji z radia, zminimalizuje to ryzyko, że 

dziecko usłyszy wiadomości, które go poruszą, a Ty nie będziesz mogła/mógł z nim tego omówić.



Jak sobie radzić?

Informacje przekazuj szczerze, spokojnie, językiem dostosowanym do wieku dziecka. Możesz zapytać, co dziecko 

chciałoby wiedzieć. Najlepiej rozmawiać do wyczerpania tematu.

Nie strasz!



Jak sobie radzić?

W rozmowach z nastolatkami weryfikuj dane, buduj odporność 

wobec fake newsów.

Budujcie wspólnie strategie radzenia sobie z emocjami/

w trudnych sytuacjach (np. dozowanie informacji – nie spędzajmy 

całego dnia śledząc wiadomości, koncentracja na teraźniejszości

– plany na dziś, wykonywanie rutynowych/ codziennych czynności, 

rozmowa, sport, humor  - np. memy, pomaganie itp.). 

To chroni przed uczuciem bezradności i narastaniem lęku!



Różnorodność emocji

Odczuwanie stresu i niepokoju w sytuacji konfliktu zbrojnego, jest zupełnie naturalne.

Każdy z nas wyraża emocje w sposób ekspresyjny. Mamy prawo przeżywać tę sytuację w różny 

sposób (płacz, śmiech, agresja, zobojętnienie, nadpobudliwość)

Kiedy zdarzają się tragiczne wydarzenia, czujemy, że tracimy kontrolę nad naszym życiem i 

życiem i wszystkim, co dzieje się wokół nas. "Im bardziej możemy trzymać się naszych 

normalnych nawyków, tym bardziej nasze mózgi i ciała czują, że odzyskujemy kontrolę" –

przekonuje Dan Reidenberg, dyrektor wykonawczy Suicide Awareness Voices of Education w 



Różnorodność emocji

Nasze emocje potrzebują fizycznego ujścia. Aby trochę złagodzić niepokój i napięcie, 

pamiętaj, aby poruszać swoim ciałem, w taki sposób, który pozwala Ci czuć się dobrze 

(spacer, sport, sprzątanie, wszystko cokolwiek sprawi, że możesz odreagować…).

Płacz, jeśli tego potrzebujesz



Co może się zdarzyć w perspektywie czasu…

Zespół stresu pourazowego to zaburzenie psychiczne, które pojawia się u osób, które doświadczyły lub były 

świadkami skrajnie stresujących wydarzeń, które przekraczają psychiczne możliwości poradzenia sobie z nimi przez 

danego człowieka.

Zwykle symptomy stresu pourazowego pojawiają się w ciągu sześciu miesięcy, a czasem w ciągu kilku tygodni po 

traumatycznym wydarzeniu .

Objawy:rozpacz, przygnębienie, lęk, złość, poczucie winy nawroty wspomnień i koszmarne sny – ciągłe odtwarzanie 

wydarzenia w pamięci nadmierna aktywność i unikanie myśli oraz osób związanych z wydarzeniem w obawie przed 

utratą równowagi nadmierna czujność, bycie w pogotowiu nieustanne napięcie i podenerwowanie bezsenność uczucie 

paniki i strachu depresja objawy fizyczne: ból, biegunka, nieregularne bicie serca, bóle głowy nadużywanie alkoholu, 

środków przeciwbólowych lub narkotyków. 

Leczenie PTSD w zależności od nasilenia i uporczywości objawów może obejmować psychoterapię oraz farmakoterapię. Ze względu na 

efektywność, zaleca się, żeby metodami pierwszego wyboru były psychoterapie skoncentrowane na traumie (ang. trauma-focused

psychotherapies), a dopiero potem leki (np. jeśli terapia jest zbyt trudna dla pacjenta)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychofarmakoterapia


Fundacja HumanDOC-
Katarzyna Podleska proponuje

Bądź cierpliwa/y i staraj się rozumieć. Powrót do równowagi wymaga czasu, nawet jeśli osoba jest poddana 

terapii. Bądź sprzymierzeńcem i dobrym słuchaczem. Osoba po takich przeżyciach może potrzebować ciągle 

mówić o traumatycznym wydarzeniu. To także część zdrowienia, unikaj więc pokusy, aby mówić, żeby przestała 

przeżywać, to co się stało i zaczęła żyć. Spróbuj przewidzieć i przygotować się na bodźce wyzwalające objawy 

PTSD. Wyzwalaczami dla uciekinierów mogą być, widoki, dźwięki i zapachy, doniesienia z kraju, a także ludzie 

i miejsca związane z traumą. Jeśli jesteś świadoma/y tego, które bodźce wywołują reakcje niepokoju, będziesz 

w stanie lepiej pomóc, a także uspokoić. Nie odbieraj objawów PTSD osobiście. Objawy zespołu stresu 

pourazowego to emocjonalne odrętwienie, gniew i wycofanie. Jeśli osoba, którą się opiekujesz, wydaje się być 

odległa, rozdrażniona lub zamknięta, pamiętaj, że to zapewne zupełnie nie ma związku z tobą. Obserwuj 

osoby, którym pomagasz. Rozmawiaj z nimi. Pytaj. Daj czas na wyciszenie się. Nie naciskaj na rozmowę. 

Osobom z PTSD często jest bardzo ciężko mówić o tym, co przeżyły. W przypadku niektórych może to nawet 

pogorszyć sytuację. Nigdy nie próbuj więc na siłę ich otwierać. Daj jednak jasno do zrozumienia, że jeśli zechce 

mówić, jesteś obok i chętnie wysłuchasz. 



Kontakty - darmowa pomoc 
psychologiczna

Z opcją języka ukraińskiego, rosyjskiego

Fundacja Nagle Sami Specjalny dyżur na telefonie wsparcia w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim; każdy 

poniedziałek i wtorek 17-20 800 108 108

Centrum Pomocy Psychologicznej Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób które najbardziej potrzebują 

wsparcia 579 722 976

Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego d

dyżury w języku ukraińskim i rosyjskim; pon. 16-20, śr. 10-14, pt. 14-18 669 981 038

Bezpłatny telefon wsparcia Centrum Medycznego Damiana Wsparcie w języku polskim i rosyjskim; 

wt. 8-13, śr. 17-20, pt. 8-13 22 566 22 27

Przystań Psychologiczna Spotkania online lub stacjonarne w j. ukraińskim, polskim lub angielskim 533 300 999



Darmowa pomoc psychologiczna

w języku polskim

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego przy Fundacji ITAKA (całodobowe) 

800 70 22 22

Kryzysowy telefon zaufania (14-22) 116 123

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM 733 563 311 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 124 219 282



Darmowa pomoc psychologiczna terapeutów 
działających na Instagramie dla osób z Ukrainy 

@mowie_podmiotowo (po polsku, angielsku i niemiecku), telefon 510 397 356 

@psychiatra_anna_wardega (po polsku i angielsku), zgłoszenia  w wiadomościach prywatnych 

@psycholog_pisze (po polsku i angielsku), zgłoszenia w wiadomościach prywatnych 

@psychotresci (po polsku i rosyjsku), zgłoszenia w wiadomościach prywatnych 

@nadziejawchorobiepsychicznej (po polsku i angielsku), zgłoszenia  w wiadomościach 

prywatnych 

@konarowo, zgłoszenia w wiadomościach prywatnych 

@ziemba_ ja_to_w_tobie_lubie, zgłoszenia w wiadomościach prywatnych oraz w Therapify



Jak uspokoić myśli ćwiczenia po 
polsku i ukraińsku

https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/jak-uspokoic-mysli-w-obecnej-sytuacji-cwiczenia-po-

polsku-i-ukrainsku/5kch8jb,3796b4dc
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Opracowanie:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łowiczu

jednostka organizacyjna Powiatu Łowickiego


