
Stan zagrożenia epidemicznego 
w Polsce w kontekście wsparcia    

i rozmów z młodzieżą 
pozostającą w domach.

Informacje dla rodziców



Różnice w reakcjach na sytuacje
trudne i stresujące 

W wyniku pojawiającej się trudnej i stresującej sytuacji, u każdego
człowieka, a szczególnie u dzieci i młodzieży, pojawia się inna reakcja.
Możemy obserwować, m.in.: ekscytację, smutek, łzy, kompulsywne
poszukiwanie nowych informacji, angażowanie w czynności zastępcze,
unikanie mówienia i myślenia o trudnej sytuacji.



Każda wymieniona reakcja, bez względu na jej rodzaj,

jest reakcją na pojawiający się lęk.



O czym rozmawiać, aby pomóc? 

- o lęku, który jest naturalny w zaistniałej sytuacji. Ten umiarkowany, 
przyczynia się do naszej ochrony, do właściwego reagowania na 
zalecenia, np. utrzymywania zasad higieny, 

- o czasowości zaistniałych ograniczeń, o ich konieczności, 

- o faktach: jeśli sami poszukujemy informacji i dzielimy się nimi w 
trakcie rozmów z dziećmi lub w ich obecności, pamiętajmy o 
odpowiedzialności za to, co przekazujemy dalej, czerpmy informacje z 
pewnych źródeł,

- o potrzebach dzieci związanych z zaistniałą sytuacją. 



Jak rozmawiać o trudnych emocjach, 
zadaniach, obowiązkach?



Zasady komunikatów JA i TY 

Komunikat Ja, to rodzaj komunikatu, który pomaga rozpocząć rozmowę
o trudnych sprawach, a także przekazać prośby, w sposób pełen
szacunku do siebie i drugiej osoby. Dzięki temu, możemy otwarcie
wypowiadać swoje uczucia i przyjąć za nie pełną odpowiedzialność.

Wzór komunikatu JA:

„Ja (co czuję?), kiedy ty (zachowanie), ponieważ (potrzeba), dlatego 
chciałabym (konkretna prośba).”



Komunikat JA - przykład

(ja, co czuję) Martwię się, (kiedy, co widzę) kiedy widzę Cię taką 
smutną, (dlaczego?) ponieważ jesteś dla mnie ważna, (co bym chciała? 
Czego oczekuję?) chciałabym żebyś powiedziała mi, o tym, co Cię smuci. 





Komunikat Ja pozwala na lepszą komunikację i rozumienie swoich
potrzeb, tak ważnych, w sytuacjach nowych, trudnych i wymagających
przystosowania do nowych zasad, które obecnie są wprowadzane.



Więcej informacji

O wsparciu dzieci i młodzieży w czasie epidemii:

https://polskatimes.pl/koronawirus-w-polsce-jak-rozmawiac-z-dziecmi-
o-koronawirusie-porady-psychologa-z-uniwersytetu-swps/ar/c1-
14855071

https://polskatimes.pl/koronawirus-w-polsce-jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-porady-psychologa-z-uniwersytetu-swps/ar/c1-14855071


Gdzie szukać wsparcia?

• Ogólnopolski telefon zaufania i wsparcia dla dzieci i młodzieży

116 111 – bezpłatnie, anonimowo, 24 h / 7 dni

https://116111.pl/

• Ogólnopolski telefon wsparcia dla rodziców i osób dorosłych

116 123 – bezpłatnie, anonimowo (od poniedziałku do niedzieli od 
14.00 do 22.00)


