
„Pomysł na problem” i „Komunikacja bez przemocy”- 

psychoedukacja w zakresie

wzmacniania kompetencji w radzeniu sobie przez młodzież 

z problemami okresu dorastania 



● Warsztaty powstały w ramach wdrożenia treści Programu 

szkoleniowo- wdrożeniowego dla specjalistów 

realizowanego w Projekcie „Reagujmy na Przemoc 3” 

prowadzonego przez Miasto Łomża i współfinansowanego 

ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019.



CELE 
WARSZTATÓW:

● wzmacnianie czynników chroniących przed przemocą 

domową oraz w bliskich związkach,

● nauka rozwiązywania problemów poprzez skoncentrowanie 

na poszukiwaniu rozwiązań, 

● nauka umiejętności komunikacji bez przemocy,  

● pogłębienie wiedzy na temat potrzeb człowieka, 

● wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych 

młodzieży w radzeniu sobie z problemami poprzez 

skoncentrowanie na rozwiązaniach.



METODY:

● prezentacja multimedialna

● praca w grupach,

● ćwiczenia indywidualne, 

● dyskusja,

● materiał multimedialny.



● CZAS TRWANIA: 2 godziny dydaktyczne

● PROWADZĄCY: pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Łomży

● LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 klasa (15- 25 osób) 



Pomysł na problem. 

Wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych 

młodzieży w radzeniu sobie z problemami poprzez 

skoncentrowanie na rozwiązaniach.  



Zasady obowiązujące w trakcie zajęć

●Angażuję się w zajęcia

●Kiedy mówi druga osoba słucham uważnie

●Nie oceniam i nie krytykuję innych

●Traktuję z szacunkiem i dyskrecją informacje ujawniane 

przez innych



Czym jest problem?
„burza mózgów”



● Trudność
● Kłopot
● Komplikacja
● Przeszkoda
● Bariera
● Dylemat
● Kryzys
● Trauma
● ….........



Co to jest kryzys?

Kryzysem nazywamy przejściowy stan 

nierównowagi wewnętrznej spowodowany przez 

trudne wydarzenie życiowe, w którym 

dotychczasowe sposoby radzenia sobie nie są 

wystarczające.



Kryzys charakteryzuje:

● nagłość, 
● urazowość,
● subiektywność



Kryzys

● Punkt zwrotny na lepsze lub gorsze,
● Stan cierpienia z towarzyszącymi uczuciami 

zagrożenia i lęku przeżywanymi w związku
z trudnymi wydarzeniami.



Kogo 
może dotknąć kryzys?

Kryzysy mogą przydarzyć się każdemu bez 

względu na wiek, płeć, stan zdrowia, 

wykształcenie czy status materialny



Kryzysy 
normatywne/rozwojowe

Są nieodłączną częścią życia. 

Spodziewamy się ich, a nawet pożądamy; np. 

opuszczenie domu rodzinnego, rozpoczęcie/ 

zakończenie szkoły, zawarcie małżeństwa, 

podjęcie pracy, powiększenie rodziny.



Kryzysy sytuacyjne

Występują na skutek pojawienia się 

zewnętrznych, nieoczekiwanych wydarzeń; 

np. śmierć najbliższej osoby, nagła 

choroba, wypadek, utrata pracy, nagłe 

zagrożenie dla związku, rozwód i wiele 

innych



  Emocje u osób w kryzysie

Osoby w kryzysie odczuwają przeciążenie psychicznie 
i intensywne emocje, np. : 

➔ Smutek/ melancholia,
➔ Strach /lęk,
➔ Gniew/ wrogość,

➔ Mogą wystąpić wahania nastroju i poczucie nie 
panowania nad swoim afektem.

 



Myślenie osób w kryzysie:

● problemy z koncentracją uwagi,
● pojawiają się natrętne myśli o wydarzeniu,
● mętlik myślowy,
● trudności w podejmowaniu decyzji,
● postrzeganie i interpretacja wydarzenia 

kryzysowego mogą odbiegać od rzeczywistej 
sytuacji,



         Zachowania osób w kryzysie

 ● podejmowanie nieskutecznych zachowań   
w  celu poradzenia sobie z kryzysem,

● nieskuteczne działania mogą być chybione, 
unikowe lub też występuje paraliż działań,

● trudności w wywiązywaniu się z 
codziennych czynności życiowych,

● podejmowanie działań, które mogą być 
szkodliwe dla siebie i innych osób.  



Co to znaczy poradzić sobie?
„burza mózgów”



● pokonać trudności lub rozwiązać problemy 
związane z kimś lub z czymś

● skutecznie przeciwdziałać czemuś
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Proces radzenia sobie 
wg. Jerzego Mellibrudy



  

Wydarzenie życiowe Ocena wstępna 
sytuacji

Sytuacja nie rozpoznana Sytuacja rozpoznana jako

jako trudna trudna

Wtórna ocena osobistych możliwości

Człowiek spostrzega swoje umiejętności 
radzenia sobie 

Człowiek podejmuje działania zaradcze

Niepowodzenie Sukces 

Ponowna ocena sytuacji i 
   nowe środki zaradcze



Zniekształcenia poznawcze
 przy ocenie sytuacji utrudniające 

proces radzenia sobie

● Selektywne spostrzeganie oderwane od 
kontekstu

● Arbitralne wnioskowanie oparte o nietrafne 
informacje (wyciąganie wniosków (zazwyczaj 
negatywnych) na podstawie niewielkiej liczby 
przesłanek lub pomimo ich braku)

● Nadmierne uogólnienia
● Branie wszystkiego "do siebie" lub przeciw 

sobie



● Polaryzacja- widzenie wszystkiego w biało- 
czarnych barwach

● Wyolbrzymianie oceny niepowodzeń
● Przyjmowanie nadmiernej 

odpowiedzialności



Poczucie osobistej 
skuteczności (POS).

Subiektywne przekonanie, że potrafię sobie 
poradzić z trudnymi sytuacjami



● POS wpływa na sposób rozumienia życia
i świata (wiara w siebie pomaga

w planowaniu celów i środków do ich 
osiągania)

● POS wpływa na motywacją- sprzyja 
wytrwałości i cierpliwości (ludzie nie 

poddają się łatwo pod wpływem 
niepowodzeń)

● POS wpływa na życie emocjonalne 
(zaufanie do siebie daje poczucie mocy

i  zmniejsza obawy)



Radzenie sobie w oparciu o metodę 
skoncentrowaną na rozwiązaniach

● Ludzie robią różne rzeczy, żeby ich sytuacja się nie 
pogarszała.

● Ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy, że robią coś 
i, że to co robią im pomaga. 

● Ludzie radzą sobie z problemami na wiele różnych 
sposobów.

● Każdy jest ekspertem od rozwiązania swojego 
problemu. 

● To co jest najbardziej pomocne jest w nas samych.

● Niektóre problemy wymagają rozwiązania małymi 
krokami rozciągniętymi w czasie.  



● Każdy ma zasoby aby radzić sobie z 
problemem. 

● Jeśli coś nie działa, lepiej tego więcej nie robić.
● Jeśli coś działa, lepiej robić tego jak najwięcej. 
● Są sygnały, które pokazują nam, że sprawy 

mają się nieco lepiej. 
● Jak problem się rozwiąże, w życiu wiele rzeczy 

jest inaczej. 
● W radzeniu sobie warto korzystać z pomocy 

innych, bliskich, rodziny, przyjaciół, osób 
obcych, instytucji. 



Zadanie: 
Historia osoby z problemem



1) Stwórzcie dowolną historię osoby
z problemem, który stanowi dla niej poważny 
kryzys osobisty.



Metoda skoncentrowana na 
rozwiązaniach

2) Znajdźcie rozwiązanie problemu metodą 
małych kroków.  

3) Użyjcie podanego schematu:



Schemat:
● „Jak jest teraz?” 

Umieśćcie sytuację waszego bohatera historii na 
odpowiednim według was miejscu na skali (od 0 do 10 )

● „Jak ma być?” 

● Wizja preferowanej przyszłości. Jak ma wyglądać 
sytuacja po całkowitym rozwiązaniu problemu?

● Czego/ Kogo potrzebuje, żeby być o 1 punkt dalej niż 
jest teraz? 

● Czego/Kogo potrzebuje, żeby być o 2 punkty dalej niż 
jest teraz?

● Czego/ Kogo potrzebuje, żeby umieścić jego sytuację 
na poziomie 8?  



 Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty: 
małe radości.

Karl Heinrieh Waggerl



 Komunikacja 
bez 

przemocy



Potrzeba
 

●   Stan organizmu, odczuwany jako brak 
czegoś, co jest niezbędne do zachowania 

równowagi psychicznej organizmu.

●  To wewnętrzne motywy, energia 
ukierunkowująca nasze zachowanie. 

Potrzeby są wspólnymi pragnieniami dla 
wszystkich ludzi. 



Jakie znacie potrzeby?
„burza mózgów”





Piramida potrzeb wg A. Maslowa





● Wszystko co człowiek robi lub czuje wynika
z jego potrzeb. Jeśli potrzeby są zaspokojone 
odczuwamy przyjemne emocje takie jak np. 

spokój, radość, entuzjazm.

● Gdy mamy niezaspokojone potrzeby 
przeżywamy nieprzyjemne emocje np. smutek, 

przygnębienie, wstyd, poczucie winy. 



● W komunikacji bez przemocy z drugą osobą 
dochodzi do spotkania potrzeb i uczuć jednej 
osoby z potrzebami i uczuciami drugiej osoby.

 
● Żeby nie doszło do konfliktów trzeba znać 

swoje potrzeby i otworzyć się na potrzeby 
drugiej osoby, pamiętając, że potrzeby obu 

stron są tak samo ważne. 



● W zaspakajaniu naszych potrzeb mogą nam 
pomóc inni ludzie, tak jak my możemy pomóc 
innym osobom w zaspakajaniu ich potrzeb.



●  Często przyczyną konfliktów lub przemocy 
jest to, że dwie strony mają przeciwstawne 

potrzeby. 



●  Wiedza, że za zachowaniem drugiej osoby 
stoi jakaś niezaspokojona potrzeba, pozwala 

nam lepiej zrozumieć zachowanie drugiej 
osoby i nie odbierać jej jako ataku na nas.  



●  Gdy nie wyrażamy wprost naszych potrzeb
i uczuć ale pośrednio np. w formie krytyki, 
podniesionego głosu, obrażania się - może 

dojść do konfliktu.  



● W wyrażaniu bezpośrednim swojego stanu 
emocjonalnego pomocna jest metoda Czterech 

Kroków Porozumienia bez Przemocy.  



 

1. Wyrażenie swojej obserwacji 

Kiedy widzę, że …....................................

2. Nazwanie uczuć, które się wówczas rodzą

To czuję......................................................

3. Wyrażenie potrzeb, które stoją za uczuciami 

Bo potrzebuję...................................................

4. Wyrażenie prośby, która może pomóc w realizacji potrzeby 

Czy mogę Cię prosić, żebyś................................. 



Cztery kroki Porozumienia bez Przemocy: 

Obserwacja (moja) 

Kiedy widzę i słyszę, że 
stukasz łyżką o stół ... 

(opis obserwowanych 
czynno ci, dzia a  i faktów ś ł ń

pozbawiony ocen
i interpretacji)

Uczucie (moje) ...to czuję irytację...

Potrzeba (moja)
...bo potrzebuję ciszy

i odpoczynku.

Pro ba (moja) ś
Chciałabym, żebyś teraz położył tę 

łyżkę na stole.
(Pro ba wyra ona w j zyku akcji: konkretne, ś ż ę

wykonalne, okre loneś
w czasie i przestrzeni dzia anie)ł



● Istotą porozumienia bez przemocy jest empatia
w stosunku do drugiego człowieka. 

● Empatia- to postawa otwartości i szacunku 
wobec drugiego człowieka, akceptacja jego 

potrzeb i gotowość do zrozumienia zachowania 
drugiej osoby. 



Poćwiczmy komunikację 
bez przemocy metodą 

Czterech Kroków Porozumienia bez Przemocy. 



Gdy nie  nie wyrażamy wprost naszych potrzeb 
i uczuć tylko w formie pośredniej np. krytyką, 

podniesionym głosem, obrażaniem się itp. 
doprowadzamy do powstania konfliktu.



np. Kiedy spieszysz się do szkoły mówisz 
koleżance: 

“Ruszaj się! Szybko! Idziemy!”

 A można inaczej:

“Nie mogę spóźnić się do szkoły, dlatego 
proszę chodźmy szybciej.”



np. Kiedy odrabiasz pracę domową lub uczysz 
się do sprawdzianu, a Twoje młodsze 
rodzeństwo głośno się bawi mówisz:

“Cicho! Nie krzycz!”

A można inaczej:

“Kiedy bawisz się tak głośno nie mogę się 
skupić na nauce. Czy możesz bawić się 

troszkę ciszej? ”



● Budowanie relacji bez przemocy 

„Bajka o ciepłym i puchatym”



Inne warsztaty prowadzone przez Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Łomży 

● Przemoc w rodzinie
● Bezpieczna randka
● Przemoc rówieśnicza
● Dopalacze-nowe narkotyki
● Radzenie sobie z trudnymi emocjami.
● Handel ludźmi 



Bibliografia
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● De Jong P. , Kim Berg I.,  Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 
2007 r.,

● Mellibruda J., Strategie radzenia sobie z problemami 
osobistymi, O procesie radzenia sobie, cz. I, II,III [CD-ROM], 
Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, Warszawa,

● Żuczkowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015 r.



Dziękuję za uwagę.
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