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Ta broszura zawiera praktyczne wskazówki dla opiekunów — w tym rodziców, członków 
rodziny, nauczycieli, duchownych, personelu i wolontariuszy — na temat tego, jak 

pomagać dzieciom po traumatycznym wydarzeniu. Zapewnia również czytelnikom 
przegląd typowych reakcji na akty przemocy, w tym podział typowych oznak i 

objawów według wieku. Zapewniane są również konkretne kroki w celu zaspokojenia 
emocjonalnych i duchowych potrzeb dzieci po traumatycznym wydarzeniu.
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Pomaganie dzieciom 
w radzeniu sobie z 
traumatycznymi wydarzeniami

CEL I WPROWADZENIE

Celem tej broszury jest pomoc rodzicom, członkom rodziny, nauczycielom, duchownym 
i wolontariuszom w nauce rozpoznawania reakcji stresowych, słuchania i pomocy 
dzieciom po aktach przemocy.

Traumatyczne wydarzenia mogą sprawić, że dzieci czują się przestraszone, 
zdezorientowane i niepewne. Niezależnie od tego, czy dziecko osobiście doświadczyło 
traumy, czy tylko widziało wydarzenie w telewizji lub słyszało o nim w dyskusji 
rówieśników lub dorosłych, ważne jest, aby rodzice i nauczyciele byli poinformowani i 
gotowi do pomocy, jeśli zaczną pojawiać się jakiekolwiek reakcje na stres. 

Dzieci mogą reagować na przemoc, demonstrując lęki, smutek lub problemy 
behawioralne (np. agresja, nadpobudliwość, bunt). Młodsze dzieci mogą rozwinąć 
objawy fizyczne lub powrócić do wcześniejszych wzorców zachowań, takich jak 
moczenie nocne, problemy ze snem i lęk separacyjny. Starsze dzieci mogą również 
przejawiać złość, agresję, problemy szkolne lub wycofanie społeczne. Niektóre dzieci, 
które mają jedynie pośredni kontakt z przemocą, są jej świadkami w telewizji lub są 
narażone na wyrażanie silnego cierpienia ze strony innych, mogą odczuwać niepokój. 
Uważaj na wszelkie zmiany w zachowaniu dziecka po traumatycznym wydarzeniu.

PRZYGOTOWANIE DO OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzice są prawie zawsze najlepszym źródłem wsparcia dla dzieci po brutalnym 
wydarzeniu. Radzenie sobie dzieci w nagłych wypadkach jest często związane ze 
sposobem radzenia sobie z tym przez rodziców lub opiekunów. Potrafią wykrywać lęki 
i smutek dorosłych oraz czerpać od dorosłych wskazówki, jak zareagować. Jednak 
rodzice lub opiekunowie mogą zauważyć, że ich własne myślenie i emocje są pod silnym 
wpływem tego, co się dzieje. Zamiast używać tej okazji do wywołania poczucia winy, 
dorośli mogą sprawić, że wydarzenia będą mniej traumatyczne dla dzieci, podejmując 
kroki w kierunku pozytywnego radzenia sobie z nimi.

Podczas podróży samolotem rodzice są instruowani, aby założyć własną maskę tlenową 
przed udzieleniem pomocy dzieciom w nagłych wypadkach. Podobnie, dorośli mogą
potrzebować okazji do komunikowania swojego cierpienia w obecności innej osoby 
dorosłej, aby skutecznie opiekować się swoim dzieckiem. Intensywne wyrażanie strachu i 
żalu przez opiekunów może przytłaczać i przerażać dzieci. 

Jednak wrażliwe rozwojowo, o niskiej intensywności wyrażanie smutku i troski przez 
rodziców może zapewnić pozytywne modelowanie. Dlatego ważna jest troska o 
opiekuna. Rodzice przynoszą korzyści swoim dzieciom, dzieląc się swoimi sprawami
z przyjacielem, duchownym lub doradcą.
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ROZPOZNAJ CZYNNIKI RYZYKA
Dla wielu dzieci reakcje na przemoc są normalnymi reakcjami na nienormalne 
zdarzenia. Mniejsza liczba dzieci może być zagrożona bardziej trwałym stresem 
psychicznym w zależności od czterech głównych czynników ryzyka:   

• Bezpośrednie narażenie na przemoc, takie jak ewakuacja, obserwowanie obrażeń 
lub śmierci innych osób lub doświadczanie obrażeń wraz z obawą, że własne życie 
jest zagrożone. 

• Strata/smutek: dotyczy śmierci lub poważnych obrażeń rodziny lub przyjaciół. 
• Ciągły stres spowodowany wtórnymi skutkami przemocy, takimi jak tymczasowe 

mieszkanie w innym miejscu, utrata przyjaciół lub nauczycieli oraz sieci społecznościowe.
• Wcześniejsze narażenie na przemoc lub traumę. 

WRAŻLIWOŚĆ U DZIECI
W większości przypadków niepokojące reakcje są tymczasowe. W przypadku braku 
poważnego zagrożenia życia, urazów, utraty bliskich lub wtórnych problemów, takich 
jak utrata domu, przeprowadzki itp., objawy zwykle z czasem ustępują. W przypadku 
dzieci, które były bezpośrednio narażone na przemoc, rzeczy przypominające o 
zdarzeniu, takie jak głośne dźwięki lub syreny, mogą spowodować powrót przykrych 
uczuć. Do tych uczuć może przyczyniać się posiadanie w przeszłości problemów z 
nastrojem lub zachowaniem, lub narażenie na jakiś rodzaj traumatycznego wydarzenia
lub silnego stresu. Radzenie sobie dzieci w sytuacjach kryzysowych jest często 
powiązane ze sposobem radzenia sobie rodziców. Dzieci potrafią wykryć lęki i smutek 
dorosłych. Rodzice i dorośli mogą sprawić, że wydarzenia będą mniej traumatyczne 
dla dzieci, podejmując kroki w celu zarządzania własnymi myślami, uczuciami i 
planami radzenia sobie z nimi.

SPEŁNIANIE POTRZEB EMOCJONALNYCH DZIECKA
Na reakcje dzieci wpływa zachowanie, myśli i uczucia dorosłych. Dorośli powinni być
świadomi własnych uczuć i monitorować własne reakcje, a w razie potrzeby sami
szukać pomocy, aby zapewnić dzieciom tak bezpieczne i spokojne środowisko, jak to
tylko możliwe. Dorośli powinni zachęcać (ale nie nakłaniać) dzieci i młodzież do
dzielenia się swoimi przemyśleniami i odczuciami na temat incydentu.

Opiekunowie muszą również uważać, aby nie lekceważyć tego, jak dziecko się czuje
(np. „nie smuć się”). Wyjaśnij nieporozumienia dotyczące ryzyka i niebezpieczeństwa, 
słuchając obaw dzieci i odpowiadając na pytania. Utrzymuj spokój, sprawdzając 
obawy i spostrzeżenia dzieci oraz omawiając konkretne plany bezpieczeństwa. 
Posłuchaj, co mówi dziecko. Jeśli małe dziecko zadaje pytania dotyczące wydarzenia, 
odpowiedz na nie prostym językiem i bez omówienia, które potrzebuje starsze dziecko 
lub osoba dorosła. Najbardziej pomocna jest prosta, rzeczowa odpowiedź. Unikaj 
mówienia małym dzieciom, że zmarła osoba wyjechała w długą podróż lub śpi.

Niektóre dzieci czują się lepiej, wiedząc więcej lub mniej niż inne; zdecyduj, jakiego
poziomu informacji potrzebuje Twoje dziecko. Jeśli dziecko ma trudności z wyrażaniem 
uczuć, pozwól mu narysować obrazek lub opowiedzieć historię tego, co się wydarzyło. 
Spróbuj zrozumieć, co powoduje niepokój i lęki. Miej świadomość, że po traumatycznym 
wydarzeniu dzieci najbardziej obawiają się, że:
• Wydarzenie to się powtórzy. 
• Ktoś im bliski zostanie zabity lub ranny.
• Zostaną sami lub oddzieleni od rodziny.
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ZASPOKOJENIE DUCHOWYCH POTRZEB DZIECKA
Słuchaj i bądź otwarty na duchowe troski i problemy, które akty przemocy mogą 
wywołać u dzieci. Przykłady kroków w celu zapewnienia duchowego wsparcia 
dzieciom po traumatycznym wydarzeniu obejmują:

• Bądź otwarty na pytania, myśli i uczucia, które dzieci mogą dzielić na temat wiary 
(np. nie wzbudzaj w dzieciach poczucia winy za to, że zadają pytania lub czują się 
niepewnie co do pewnych kwestii duchowych).

• Przyjmij rozwojowe podejście do rozwiązywania problemów duchowych. Na przykład 
dziecko może zapytać: „Dlaczego Bóg do tego dopuścił?” Przed udzieleniem 
odpowiedzi opiekun może zadać pytanie dziecku (np. „To dobre pytanie. Jak myślisz, 
dlaczego Bóg do tego dopuścił?”). Pomaga to opiekunowi w lepszym zrozumieniu 
tego, w jaki sposób dziecko interpretuje i nadaje znaczenie wydarzeniu. Pomoże to 
opiekunowi reagować w sposób bardziej odpowiedni do wieku. 

• Poszukaj potencjalnych zmian w przekonaniach lub tego, jak dziecko mówi o  
sprawach duchowych. 

• Należy pamiętać, że często dzieci, zwłaszcza te bezpośrednio dotknięte, doświadczają 
duchowych zmagań (np. wątpliwości co do natury Boga, konfliktów z innymi w zborze, 
pragnienia powstrzymania się od praktyk duchowych).

• Rozważ podzielenie się zachęcającymi historiami, pieśniami, pismami świętymi lub 
modlitwami. Omów proaktywne i odkupieńcze rzeczy, które czasami pojawiają się 
podczas traumatycznych wydarzeń i po nich. 

• Staraj się zachować duchowe rutyny lub praktyki w domu i społeczności. 
• W przypadku starszych dzieci niektóre mogą odnieść korzyści z prowadzenia dziennika 

o duchowych wyzwaniach związanych z tym wydarzeniem, podczas gdy młodsze 
mogą rysować obrazki jako sposób wyrażania duchowych trosk. 

WSPOMAGANIE DZIECI PO TRAUMATYCZNYM WYDARZENIU:

Sugestie, które pomogą uspokoić dzieci, obejmują: 

• Zapewnij dziecko, że szkoły są bezpiecznym miejscem. Podaj przykłady kroków 
podjętych w szkole Twojego dziecka, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

• Osobisty kontakt dodaje otuchy. Przytul swoje dzieci i pozwól im na dotyk. 
• Spokojnie przekaż rzeczowe informacje o niedawnej przemocy i aktualnych 

planach zapewnienia im bezpieczeństwa.
• Zachęć swoje dzieci, aby rozmawiały o swoich uczuciach.
• Pomóż dzieciom zidentyfikować odpowiednie strategie radzenia sobie z  

tymi wydarzeniami. 
• Poświęć dzieciom dodatkowy czas, na przykład przed snem. 
• Jak najszybciej przywróć swoją codzienną rutynę pracy, szkoły, zabawy, posiłków i 

odpoczynku (systematyczność jest ważnym źródłem bezpieczeństwa dla dzieci).
• Zaangażuj swoje dzieci, dając im określone obowiązki, aby poczuły, że pomagają 

przywrócić życie rodzinne i wspólnotowe. 
• Chwal i rozpoznawaj odpowiedzialne zachowanie.
• Zrozum, że twoje dzieci będą miały różne reakcje na tragiczne wydarzenia.

Jeśli próbowałeś stworzyć spokojniejsze środowisko, wykonując powyższe kroki, 
ale Twoje dziecko nadal wykazuje stres, z czasem jego reakcje pogarszają się lub 
zakłócają codzienne zachowanie w szkole, parafii, domu lub w innych relacjach, warto 
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UWAGI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

Poniżej znajdują się zalecenia dotyczące pomocy we wspieraniu dzieci ze  
specjalnymi potrzebami:

• Wyjaśnienia traumatycznych wydarzeń powinny być dostosowane do mocnych 
stron dziecka. Nauczyciele i rodzice mogą chcieć współpracować, aby opracować 
najlepsze sposoby przekazywania informacji dziecku w oparciu o jego zdolności 
poznawcze lub zdolności emocjonalne. 

• Odpowiadając na pytania lub dostarczając informacje dotyczące traumatycznego 
wydarzenia, przydatne może być przedstawienie informacji w małych fragmentach 
i zapewnienie zrozumienia przed przejściem dalej. 

• Bądź przygotowany, aby pomóc dzieciom z problemami emocjonalnymi 
lub behawioralnymi odpowiednio zarządzać ich reakcjami na traumatyczne 
wydarzenia. Przydatne może być dostarczenie konkretnych instrukcji radzenia sobie 
i wzmocnienie odpowiedniego zachowania radzenia sobie z tymi wydarzeniami.  

• Utrzymanie struktury i rutyny może być szczególnie korzystne dla dzieci z 
zaburzeniami neurorozwojowymi. 

• Bezpośrednio naucz dzieci, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą się 
pojawić, i upewnij się, że są świadome bezpiecznego miejsca, do którego mogą się 
udać, jeśli czują się przytłoczeni w szkole lub środowisku lokalnym. 

MONITORUJ I OGRANICZ EKSPOZYCJĘ NA MEDIA: 

Przekazy informacyjne dotyczące katastrofy mogą wywoływać strach i dezorientację oraz
wzbudzać niepokój u dzieci. Dotyczy to w szczególności aktów przemocy na dużą skalę,
w których doszło do znacznych strat w ludziach. Szczególnie w przypadku młodszych
dzieci powtarzające się obrazy danego wydarzenia mogą sprawić, że będą wierzyć, że
wydarzenie to się powtarza. Jeśli rodzice pozwalają dzieciom oglądać telewizję lub
korzystać z Internetu, gdzie pokazywane są zdjęcia lub wiadomości o katastrofie, rodzice
powinni być z nimi, aby zachęcać do komunikacji i udzielać wyjaśnień.

Kontakt małych dzieci z mediami powinien być bardzo ograniczony. Rodzice mogą chcieć
monitorować korzystanie przez swoje dziecko z serwisów społecznościowych (np. 
Facebooka, Twittera), ponieważ mogą być one źródłem dalszego narażania się na 
nieprawdziwe informacje i gniewne, wywołujące strach komentarze.
Może to również obejmować monitorowanie rodziców i odpowiednie ograniczanie ich
własnej ekspozycji na informacje wywołujące lęk.

Większość przedstawicieli mediów to profesjonaliści, którzy nie chcą pogłębiać traumy.
Niektórzy członkowie mediów mogą być mniej świadomi swojego wpływu, zadając 
pytania, które wywołują większy niepokój i naciskając na szczegóły, o których trudno jest 
mówić. W takich przypadkach będziesz musiał ustalić, z kim będziesz rozmawiać i na co 
będziesz odpowiadać. Jeśli ktoś zadaje Tobie lub Twojemu dziecku pytania otwarte („Jak 
się czujesz?” lub „Jak było?”), może to wywołać większy stres lub zwiększyć traumę. 
Weź również pod uwagę:

• Nie masz obowiązku rozmawiać z żadnymi mediami; masz prawo odmówić. Jeśli 

porozmawiać z profesjonalistą. Możesz uzyskać profesjonalną pomoc od lekarza 
pierwszego kontaktu dziecka, specjalisty zdrowia psychicznego specjalizującego się w 
potrzebach dzieci lub duchownego.
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REAKCJA DZIECKA NA ZDARZENIA TRAUMATYCZNE WEDŁUG WIEKU:

Poniżej znajdują się częste reakcje u dzieci po traumatycznym wydarzeniu:

• Od urodzenia do 2 lat: Kiedy dzieci jeszcze nie mówią i doświadczają traumy, 
nie mogą użyć słów, aby opisać to wydarzenie lub swoje uczucia. Mogą jednak 
zachować wspomnienia konkretnych widoków, dźwięków lub zapachów. 
Niemowlęta mogą reagować na traumę rozdrażnieniem, płaczem częściej niż zwykle 
lub chęcią bycia przytulonymi i noszonym. Największy wpływ na dzieci w tym wieku 
ma to, jak radzą sobie ich rodzice. Wraz z wiekiem dzieci ich zabawa może polegać 
na odgrywaniu elementów traumatycznego wydarzenia, które miało miejsce kilka lat 
temu i było pozornie zapomniane.

• Przedszkole - od 3 do 6 lat: Dzieci w wieku przedszkolnym często czują się 
bezradne i bezsilne w obliczu przytłaczającego wydarzenia. Ze względu na wiek 
i mały rozmiar nie mają zdolności do ochrony siebie lub innych. W rezultacie 
odczuwają intensywny strach i niepewność związaną z oddzieleniem od opiekunów. 
Przedszkolaki nie potrafią pojąć pojęcia trwałej utraty. Mogą postrzegać 
konsekwencje jako odwracalne lub trwałe. W ciągu kilku tygodni po traumatycznym 
wydarzeniu przedszkolaki mogą w swoich zabawach wciąż na nowo odtwarzać 
przebieg zdarzenia lub katastrofy. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą również 
wyrażać objawy fizyczne, a nie emocjonalne (np. bóle brzucha).

• Wiek szkolny - od 7 do 10 lat: Dziecko w wieku szkolnym ma zdolność zrozumienia 
trwałości straty. Mówiąc dzieciom o śmierci, używaj prostego, bezpośredniego 
języka, unikając eufemizmów (np. „odszedł”, „z aniołami”), które mogą wprowadzać 
w zakłopotanie lub wywoływać niepokój. Młodsze dzieci bez wcześniejszego 
doświadczenia ze śmiercią mogą mieć więcej pytań, myśleć w kategoriach znajomych 
doświadczeń (np. osoba śpi) i mieć trudności ze zrozumieniem kluczowych cech (np. 
że śmierć jest nieodwracalna). Niektóre dzieci są bardzo zaabsorbowane szczegółami 
traumatycznego wydarzenia i chcą o nim stale rozmawiać. Zaabsorbowanie może 
zakłócać koncentrację dziecka w szkole, a wyniki w nauce mogą się pogorszyć. Dzieci 
mogą również słyszeć nieprawdziwe informacje od rówieśników. Mogą przejawiać 
szeroki zakres reakcji – smutek, uogólniony lęk lub specyficzne lęki przed ponownym 
wystąpieniem katastrofy, poczucie winy z powodu działania lub zaniechania, złość, że 
nie zapobieżono wydarzeniu, czy fantazje o odgrywaniu ratownika.

• Przed okresem dojrzewania do okresu dojrzewania — od 11 do 18 lat: Wraz z 
wiekiem dzieci rozwijają bardziej wyrafinowane rozumienie wydarzenia. Odpowiedzi 
są bardziej podobne do odpowiedzi dorosłych. Nastolatkowie mogą angażować 
się w niebezpieczne, ryzykowne zachowania, takie jak lekkomyślna jazda lub 
używanie alkoholu lub narkotyków. Inni mogą bać się wychodzenia z domu i unikać 
wcześniejszych poziomów aktywności. Po traumie widok świata może wydawać 
się bardziej niebezpieczny i niepewny. Nastolatek może czuć się przytłoczony 
intensywnymi emocjami, a mimo to nie potrafić o nich rozmawiać z innymi.

masz jakiekolwiek wątpliwości, zachowaj ostrożność.
• Jeśli chcesz udzielić wywiadu lub pozwolić komuś porozmawiać z Twoim dzieckiem, 

najpierw sprawdź te osoby. Zapytaj, co chcą wiedzieć i o co planują zapytać. Jeśli 
masz jakiekolwiek wątpliwości, nie przystępuj do rozmowy. 

• Jeśli nie czujesz się komfortowo z jakimikolwiek pytaniami (np. są zbyt nachalne lub 
wywołują zbyt silne emocje), możesz zakończyć wywiad.
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 O nas
Duchowa Pierwsza Pomoc wyposaża Ciebie i Twoją organizację w praktyczne narzędzia 
do zapewnienia duchowej i emocjonalnej opieki, przy użyciu modelu pomocy peer-to-
peer o nazwie BLESS CPR. Zdobądź praktyczne narzędzia, ramy i umiejętności, których 
potrzebujesz, aby pomóc ludziom w Twoim życiu i społeczności, którzy cierpią, dzięki temu 
kursowi na żądanie. Więcej na www.spiritualfirstaid.org

Humanitarian Disaster Institute (HDI) (Instytut Klęsk Humanitarnych) jest pierwszym 
w kraju opartym na wierze akademickim centrum badań nad katastrofami. Więcej na 
www.wheaton.edu/hdi

Magisterium z przywództwa humanitarnego i katastroficznego w Wheaton College 
przygotowuje studentów do przewodzenia poprzez integrację wiary, praktyki opartej na 
dowodach i doświadczenia, aby służyć najbardziej bezbronnym ludziom na świecie i 
globalnemu kościołowi. Więcej na www.wheaton.edu/hdl

Aby skontaktować się z nami  w sprawie tej broszury, wyślij e-mail na adres  
info@spiritualfirstaid.org 


