
JAK RADZIĆ SOBIE W 
ZMIENIONEJ RZECZYWISTOŚCI, 
GDY ZWYKŁA CODZIENNOŚĆ 
JEST TRUDNA? 



INFORMACJE O ZAGROŻENIU A NASTRÓJ

▶ Pojawiające się we wszystkich środkach masowego przekazu 
informacje dotyczące zagrożenia koronawirusem, wzmagane 
wszechobecnymi działaniami podejmowanymi w naszym 
otoczeniu (obostrzenia w miejscach publicznych, zalecenia do 
stosowania w domu, ostrożność w kontaktach, ograniczenia w 
poruszaniu się) mogą wywołać u każdego z nas stan niepokoju, 
obawy, niepewności co do rozwoju sytuacji, który przybiera różne 
nasilenie



W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI SĄ OSOBY BORYKAJĄCE 
SIĘ Z DEPRESJĄ, STANAMI DEPRESYJNYMI 
I LĘKOWYMI.

Obecna sytuacja może u nich nasilić: 

▶ lęk i obawy, 

▶ poczucie samotności z powodu zalecanej izolacji;

▶ natłok myśli negatywnych, lekowych;

▶ strach o dostępność leków,

▶ ograniczenie możliwości korzystania z terapii;

▶ zaburzenie codziennej rutyny, ograniczenie okazji do podejmowania aktywizujących i 
mobilizujących działań mogą powodować zmniejszenie napędu, koncentrację na 
przykrych treściach, a tym samym pogłębić stany lękowo-depresyjne.



POTRZEBA WSPARCIA I POMOCY

▶ Osoby z zaburzonym nastrojem, obciążone nadmiarem lęków, 
borykające się na co dzień ze smutkiem, samotnością, 
poczuciem wyobcowania, niezrozumienia potrzebują 
szczególnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

▶ Co zrobić, gdy tradycyjne i sprawdzone formy pomocy są 
niemożliwe do uzyskania?



POSZUKAJ PROFESJONALNEJ POMOCY 
UDZIELANEJ ZDALNIE LUB PRZEZ TELEFON:

▶ Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 800 70 2222
▶ Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
▶ Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
▶ Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123
▶ Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100
▶ Policyjny Telefon Zaufania – 800 12 02 26
▶ Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów – 800 080 222
▶ Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02



Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów:

•    Wsparcie psychologiczne dla rodziców
Od poniedziałku do piątku czynne są trzy numery telefonu dla rodziców:
510 205 050  (godz. 9.00-18.00)
519 047 372 (godz. 9.00-14.00)  
500 717 258 (godz. 14.00-18.00)   
W sobotę i niedzielę 519 047 370 (godz. 10.00–16.00)
 Zapraszamy także do kontaktu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w dzielnicach (ich numery telefonów 
i godziny dyżurów – w załączniku).

•    Wsparcie dydaktyczne dla rodziców
Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga! Nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, 
tłumaczyć.
Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i 
Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl

•    Wsparcie psychologiczne dla uczniów
Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach 
szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią.
Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w 
załączniku). Dyżur w godzinach 9.00 – 19.00.

mailto:zapytajeksperta@wcies.edu.pl


INNE CIEKAWE STRONY GDZIE MOŻNA 
UZYSKAĆ POMOC:

http://www.p-i-e.pl/wsparcie-w-kryzysie/chwile-wytchnienia/

https://www.psychozytywnie.pl/jak-radzic-sobie-z-lekiem-przed-koro
nawirusem-i-covid-19/

https://psycholodzy24.pl/covid-19/

▶ https://liblink.pl/U2sfz05Qsm    - informacje od NFZ -cykl krótkich 
filmików o tematyce zdrowia psychicznego. Na stronie znajduje się 
terminarz nadawania filmów wraz z ich tytułami oraz przekierowanie do 
strony You Tube – Akademia NFZ.

http://www.p-i-e.pl/wsparcie-w-kryzysie/chwile-wytchnienia/
https://www.psychozytywnie.pl/jak-radzic-sobie-z-lekiem-przed-koronawirusem-i-covid-19/
https://www.psychozytywnie.pl/jak-radzic-sobie-z-lekiem-przed-koronawirusem-i-covid-19/
https://psycholodzy24.pl/covid-19/
https://liblink.pl/U2sfz05Qsm


▶ Zadbaj o kontakty (telefoniczne rozmowy, Messenger, wideo połączenia);
▶ Poszukaj grup wsparcia (facebook, fora internetowe strony internetowe: 

pokonackryzys.pl, liniawsparcia.pl, pogotowieduchowe.pl, 
www.forumprzeciwdepresji.pl    (zakładka depresja nastoletnia, dalej punkty 
pomocy i tam należy kliknąć ważne telefony), www.twarzedepresji.pl, 
www.zobaczjestem.pl, www.stopdepresji.pl );

▶ Ogranicz ilość wiadomości dotyczących zagrożenia. Przegadaj je raz 
dziennie, góra dwa razy.

CO MOŻESZ ZROBIĆ SAM DLA SIEBIE?

http://pokonackryzys.pl/
https://liniawsparcia.pl/
http://www.pogotowieduchowe.pl/
http://www.forumprzeciwdepresji.pl/
http://www.twarzedepresji.pl/
http://www.zobaczjestem.pl/
http://www.stopdepresji.pl/


DZIECKO 

▶ Baczną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież. 
▶ Ich tryb życia i aktywność zostały zaburzone.
▶ Podawane w mediach informacje dotyczące zagrożenia , a 

także izolacja od kolegów i przyjaciół mogą powodować 
obniżenie nastroju i stany przygnębienia



CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ?

Rodziców powinno zaniepokoić wystąpienie i/ lub nasilenie następujących 
objawów:
▶ Zaburzenia snu (utrata jego ciągłości),
▶ Płaczliwość, zwiększona podatność na frustrację, pojawiające się zachowania 

trudne,
▶ Utrata zainteresowań,
▶ Zaburzenia łaknienia, dolegliwości bólowe, skargi na złe samopoczucie i stan 

zdrowia,
▶ preferowanie samotności i wycofanie się z kontaktów rówieśniczych (media  

społecznościowe)



SZCZEGÓLNIE NIEPOKOJĄCE SĄ:

▶ Zachowania autoagresywne (np. uszkadzanie ciała),
▶ Uzależnienia,
▶ Wypowiadanie niepokojących treści (wprost lub w sposób 

zawoalowany).



 W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH MOŻESZ SZUKAĆ 
WSPARCIA I POMOCY  NA INTERNETOWYCH 
STRONACH CZY FORACH .
NIE ZANIECHAJ JEDNAK KONTAKTU ZE SPECJALISTĄ 
JEŻELI ZBYT DŁUGO BORYKASZ SIĘ Z 
TRUDNOŚCIAMI, A PODJĘTE DOTYCHCZAS KROKI 
ZARADCZE NIE SĄ SKUTECZNE.



W razie potrzeby lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z 
psychologiem w szkole poprzez dziennik Librus.

Z życzeniami zdrowia 
Specjaliści:

J. Komorowska, L. Mieteń-Remiszewska, G. Rasztawicka, K. Rzepińska


