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Dziecku zdarzajņ siŋ wszystkie te trudne

sytuacje, kt·re zdarzajņ siŋ dorosġym.
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ZǇŜǿƴƻǏŎƛŊƪŀȍŘȅz nas znajdzieǎƛťƪƛŜŘȅǏobok dziecka,ƪǘƽǊŜōťŘȊƛŜ

ǇƻǘǊȊŜōƻǿŀƱƻwsparcia. DobrzewtedyǿƛŜŘȊƛŜŏjak ǎƛťȊŀŎƘƻǿŀŏΣbyƳƽŎōȅŏ
pomocnym, czyli co ȊǊƻōƛŏi co ǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏΣby dziecko w trudnej sytuacji
ǿŜǎǇǊȊŜŏ. A ǘŀƪȍŜczegoǿƱŀǏƴƛŜnie ȊǊƻōƛŏi czego nie ǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏΣby tej
trudnej sytuacjinieǇƻƎƻǊǎȊȅŏ.

DzieckuȊŘŀǊȊŀƧŊǎƛťwszystkiete trudne sytuacje,ƪǘƽǊŜȊŘŀǊȊŀƧŊǎƛťŘƻǊƻǎƱȅƳ.

tŀƳƛťǘŀƧƳȅjednak,ȍŜdzieckujest znacznietrudniejƴƛȍŘƻǊƻǎƱȅƳǇƻǊŀŘȊƛŏsobie

samodzielniez silnie ǎǘǊŜǎǳƧŊŎȅƳwydarzeniem. To z uwagi na ograniczone

ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛpoznawcze,ƪǘƽǊŜǿȅƴƛƪŀƧŊnie tylko zōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻǿǇƱȅǿǳtego

ǎǘǊŜǎǳƧŊŎŜƎƻwydarzeniana funkcjeƳƽȊƎǳΣaleǘŀƪȍŜpo prostu z wiekudzieckai

okresurozwojowego,wƪǘƽǊȅƳaktualnieǎƛťznajduje.

¢ǊǳŘƴŊǎȅǘǳŀŎƧŊΣw ƪǘƽǊŜƧdzieckoōŜȊǿȊƎƭťŘƴƛŜpowinno ƻǘǊȊȅƳŀŏwsparcie

ŘƻǊƻǎƱȅŎƘƳƻȍŜōȅŏna ǇǊȊȅƪƱŀŘwojna, ƪƭťǎƪŀȍȅǿƛƻƱƻǿŀΣǊƻȊǿƽŘǊƻŘȊƛŎƽǿΣ

wypadek,przemoc,wykluczenie,Ŏƛťȍƪŀchoroba,ǏƳƛŜǊŏƪƻƎƻǏbliskiegoitp.

YŀȍŘŜdzieckopowinnoƳƽŎƭƛŎȊȅŏna wsparcieǎǇƻƱŜŎȊƴŜ. Takiegowsparcia,po

odpowiednimprzeszkoleniu,ƳƻȍŜǳŘȊƛŜƭƛŏƪŀȍŘȅznas.



Co o wsparciu spoġecznym, w tym o 1-szej

pomocy psychologicznej, m·wiņ badania.
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²ƛťƪǎȊƻǏŏōŀŘŀƵwskazuje, ȍŜwsparcie ǎǇƻƱŜŎȊƴŜjest jednym z

najsilniejszychŎȊȅƴƴƛƪƽǿǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅŎƘna ostateczneskutki traumatycznego
wydarzenia. ςJohn N. Briere i Catherine Scott w ƪǎƛŊȍŎŜαtƻŘǎǘŀǿȅterapii
ǘǊŀǳƳȅέ.

WsparcieǎǇƻƱŜŎȊƴŜΣudzielonezgodniezǇǊƻŎŜŘǳǊŊ5ƪǊƻƪƽǿϝpierwszejpomocy
psychologicznej,ƻǇǊŀŎƻǿŀƴŊna Wydziale Zdrowia PublicznegoUniwersytetu
JohnsaHopkinsaw StanachZjednoczonych,powinnoōȅŏŘƻǎǘťǇƴŜdzieckuzaraz
po lub w jakƴŀƧƪǊƽǘǎȊȅƳczasiepo silnieǎǘǊŜǎǳƧŊŎȅƳzdarzeniu,ƪǘƽǊŜƎƻdziecko
ŘƻǏǿƛŀŘŎȊȅƱƻōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻnasobielubƪǘƽǊŜƎƻōȅƱƻǏǿƛŀŘƪƛŜƳ.

Takaszybkoudzielonapomoc,ƪǘƽǊŜƧƳƻȍŜǳŘȊƛŜƭƛŏrodzic, nauczyciellub inna
osobaŘƻǊƻǎƱŀΣnie tylko hamujeŜǎƪŀƭŀŎƧťstresu,ǇƻƳŀƎŀƧŊŎǊƻȊǇƻȊƴŀŏi ǿȅǊŀȊƛŏ
emocje, ale ǘŀƪȍŜŘȊƛŀƱŀƪƻƧŊŎƻΣuspokaja i przywracatak potrzebne dziecku
poczucieōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ.

BadaniaǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊΣȍŜtakieǏǿƛŀŘƻƳŜwsparciesprawia,ƛȍznacznierzadziej
wǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳczasiepotrzebneǎŊrozleglejszeformypomocypsychologicznej.

*Procedura5 ƪǊƻƪƽǿPFA(ang.: psychologicalfirst aid) nosiƴŀȊǿťRAPID,co jest akronimemǎƱƽǿ: R-
reflectivelistening, A-assesmentof needs, P-prioritization, I-intervention, D-disposition.



Wsparcie mentalne w trudnej sytuacji

jest jak opatrzenie krwawiņcej rany.
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aŀƱŀpomoc, racjonalnie ukierunkowana i celowo skoncentrowana w
strategicznymczasie,jest bardziej skutecznaƴƛȍǊƻȊƭŜƎƱŀpomoc udzielona w
okresiemniejszejŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛemocjonalnej.ςLydiaRapoport1970.

YŀȍŘȅz nasǳŘȊƛŜƭƛƱōȅpomocydziecku,ƪǘƽǊŜǿȅǿǊƽŎƛƱƻǎƛťiǊƻȊōƛƱƻsobieƎƱƻǿť.

tƻŘŜǎȊƭƛōȅǏƳȅdo dziecka,zdezynfekowalii opatrzyliǊŀƴť.²ƛŜŘȊƛŜƭƛōȅǏƳȅczyten

opatrunek wystarczy,czy jednak rana jest tak ǊƻȊƭŜƎƱŀΣȍŜdobrze by ōȅƱƻΣby

dzieckoƻǇŀǘǊȊȅƱspecjalista.½ŀǿƛŀŘƻƳƛƭƛōȅǏƳȅǊƻŘȊƛŎƽǿlubƻǇƛŜƪǳƴƽǿdzieckai

ǇƻƳƻƎƭƛōȅǏƳȅmuŘƻǘǊȊŜŏdo domu lub, w razieǊƻȊƭŜƎƱŜƧrany,do specjalisty. Nie

ȊƻǎǘŀǿŀƭƛōȅǏƳȅdzieckabezpomocy.

Gdy jednak trudne dla dzieckazdarzenienie ujawniaǎƛťw postaciƪǊǿŀǿƛŊŎŜƧ

rany lecznaǇǊȊȅƪƱŀŘw wycofaniuǎƛťdzieckalub w smutku,albo przeciwnie: w

ŘǊŀȍƭƛǿƻǏŎƛlub agresywnymzachowaniuόǿȊƎƭťŘŜƳinnychlubǿȊƎƭťŘŜƳsiebie),

wtedy wielu znasnie tylko nie ruszazǇƻƳƻŎŊΣalenawetŎȊťǎǘƻobwiniadzieckoi

ȍŊŘŀod niegoΧabyǎƛťsamoƻǇŀǘǊȊȅƱƻiǇǊȊŜǎǘŀƱƻǳƧŀǿƴƛŀŏobjawy.

Czasby pierwszapomocpsychologicznaōȅƱŀtak samopowszechnai oczywistajak

ǇƻǿǎȊŜŎƘƴŊiƻŎȊȅǿƛǎǘŊjestpierwszapomocprzedmedyczna.



1-sza pomoc psychologiczna

dla dzieci w 5 krokach DOSZA.
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Udzieleniewsparcia dziecku,ƪǘƽǊŜzmagaǎƛťzƧŀƪƛƳǏtrudnym dla siebie
ǇǊȊŜȍȅŎƛŜƳΣjest dla nas naturalnym zachowaniem, zwyczajnym ludzkim
odruchem. Natura ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƱŀnas do tego zadaniaǿȅǇƻǎŀȍŀƧŊŎnas we
ǿǎǇƽƱŎȊǳŎƛŜi ŜƳǇŀǘƛťoraz w ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŏǿȅǎȅƱŀƴƛŀi odczytywaniaǎȅƎƴŀƱƽǿΣ
ƪǘƽǊŜƛƴŦƻǊƳǳƧŊo tym,ȍŜjest potrzebnapomoc.

NiestetyzdarzaǎƛťΣȍŜŘƻǊƻǏƭƛƛƎƴƻǊǳƧŊjasneǎȅƎƴŀƱȅǿȅǎȅƱŀƴŜprzezdzieckoalbo

dzieckonieǿȅǎȅƱŀjasnychǎȅƎƴŀƱƽǿΣƎŘȅȍƴŀǳŎȊȅƱƻǎƛťΣȍŜǎȅƎƴŀƱȅte nieǎŊprzez

otoczenie odczytywane. /Ȋťǎǘƻbywa jednak i tak, ȍŜdzieckoǿȅǎȅƱŀǎȅƎƴŀƱȅΣ

ŘƻǊƻǏƭƛje poprawnieƻŘŎȊȅǘǳƧŊi nie ǳŘȊƛŜƭŀƧŊpomocy,ƎŘȅȍnie ǿƛŜŘȊŊjak jej

ǳŘȊƛŜƭƛŏΣa nawetƻōŀǿƛŀƧŊǎƛťΣȍŜǳŘȊƛŜƭŀƧŊŎjej moglibyjeszczebardziejȊŀǎȊƪƻŘȊƛŏ.

Wtedy dziecko,ƪǘƽǊŜbardzopotrzebujewsparciai opieki, ich nie otrzymuje. Jest

pozostawionesamosobie.

½ƴŀƧƻƳƻǏŏprocedury1-szejpomocypsychologicznejznacznieǳƱŀǘǿƛŀudzielanie

wsparciadzieciom,ƪǘƽǊŜŘƻǏǿƛŀŘŎȊȅƱȅŎȊŜƎƻǏdlasiebietrudnego.

DOSZAto akronimzpierwszychliter 5ƪǊƻƪƽǿ1-szejpomocypsychologicznej,ƪǘƽǊŜ

ǎŊƳƻƧŊŀǳǘƻǊǎƪŊŀŘŀǇǘŀŎƧŊdo polskiegoƧťȊȅƪŀƪǊƻƪƽǿRAPIDproponowanychw

procedurzePFA(ang. psychologicalfirst aid).
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Krok pierwszy, czyli patrz i ŘƻǎǘǊȊŜȍ. .ŊŘȋǳǿŀȍƴȅƳna dzieci
ŘƻǊƻǎƱȅƳ. ¦ǿŀȍƴȅƳna te dzieci,ƪǘƽǊŜznasz,aleǘŀƪȍŜna dzieci
nieznajome, ƪǘƽǊŜna ǇǊȊȅƪƱŀŘƳƻƎƱȅōȅŏǏǿƛŀŘƪŀƳƛlub
uczestnikamiwypadku,ƻŦƛŀǊŊƴŀǇŀǏŎƛlub ƳƻƎƱȅǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅŏw
ƧŀƪƛƳǏinnym silnieǎǘǊŜǎǳƧŊŎȅƳwydarzeniu,w ǇƻōƭƛȍǳƪǘƽǊŜƎƻ
ȊƴŀƭŀȊƱŜǏκ-ŀǏǎƛťjakowolontariusz/-kalub opiekun/-ka.

.ŊŘȋǘŀƪȍŜǳǿŀȍƴȅƳŘƻǊƻǎƱȅƳw twojej rodziniei w twoim domu,
w ƪǘƽǊȅƳczasemƳƻȍŜŘȊƛŀŏǎƛťŎƻǏdla dzieckatrudnego, w
ƪǘƽǊȅƳrozmawiaǎƛťo trudnych wydarzeniachtakich jak np.
wojna,wƪǘƽǊȅƳƳƻȍŜȊŘŀǊȊȅŏǎƛťǊƻȊǿƽŘΣchorobalubǏƳƛŜǊŏ.

coƳƻȍŜǎȊȊǊƻōƛŏ
o ½ŀǳǿŀȍΣgdy dzieckoƪǘƽǊŜdobrze znasz,twoje ǿƱŀǎƴŜw

domu,ǘǿƽƧǳŎȊŜƵlub podopiecznyw szkole,zachowujeǎƛť
inaczejƴƛȍzazwyczaj.

o Gdy wiesz,ȍŜw twojej rodzinie lub w rodzinie twojego
ucznialub podopiecznegoƳƛŀƱƻmiejscetrudne zdarzenie,
ōŊŘȋǳǿŀȍƴŀκ-y nazachowaniadziecka.

o Gdywidziszwypadekzatrzymajǎƛťi zobaczczynieōǊŀƱƻw
nim ǳŘȊƛŀƱǳlub nie ōȅƱƻjego ǏǿƛŀŘƪƛŜƳdziecko,ƪǘƽǊŜ
ƳƻȍŜǇƻǘǊȊŜōƻǿŀŏwsparcia.

o Gdy pracujeszjako wolontariusztam, gdzieǎŊǳŎƘƻŘȋŎȅΣ
powodzianie, ludzie przewiezieni z wypadku, obserwuj
dzieciiȊǿǊƽŏǳǿŀƎťczyƪǘƽǊŜǏdzieckonie jestpozbawione
opieki, czy nie trzymaǎƛťna uboczu,nie ǇƱŀŎȊŜΣnie jest
zbyt ƳƛƭŎȊŊŎŜlub czy nie jest ǿȅǊŀȋƴƛŜpobudzone lub
zaniepokojone.

o ¦ǏƳƛŜŎƘŀƧǎƛťƱŀƎƻŘƴƛŜi zachowujǎƛťspokojnie.

tego nieǊƽō
o Niewskazujna dziecko,ŎƘŎŊŎje np.ǇƻƪŀȊŀŏinnejosobie.
o NieǇǊȊȅƎƭŊŘŀƧŊǎƛťdzieckuƴŀǘǊťǘƴƛŜ.
o Nieopowiadajo dzieckuw jegoƻōŜŎƴƻǏŎƛinnejosobie.
o Nie dopytuj innych ŘƻǊƻǎƱȅŎƘo ǎȊŎȊŜƎƽƱȅtrudnego

zdarzeniaprzydziecku.
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Kolejnym, czyli drugim krokiem udzielenia pierwszej pomocy
psychologicznej jest otoczenie dziecka ƻǇƛŜƪŊ. Po pierwsze
zapewnijdzieckufizyczneōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻΣƻŘǎǳƵnaǇǊȊȅƪƱŀŘod
miejsca wypadku, zabezpiecz,by nie ōȅƱƻmu zimno ōŊŘȋza
ƎƻǊŊŎƻΣzadbajo jegopodstawowepotrzebyfizjologiczne.

WŜǏƭƛdzieckoōǊŀƱƻǳŘȊƛŀƱw wypadku lub ǳƭŜƎƱƻwypadkowi,
ƴƛŜȊǿƱƻŎȊƴƛŜwezwijǎƱǳȍōȅmedyczne,opatrz ranyǿȅƳŀƎŀƧŊŎŜ
natychmiastowegoopatrzenia i powiadom ǊƻŘȊƛŎƽǿƧŜǏƭƛnie
ƧŜǎǘŜǏrodzicemlub prawnymopiekunemdziecka.

coƳƻȍŜǎȊȊǊƻōƛŏ
o SzybkoƻŎŜƵǎȅǘǳŀŎƧťi zapewnij dzieckuōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ

fizyczne.
o hŎŜƵstan fizycznydziecka. WezwijǎƱǳȍōȅmedyczneƧŜǏƭƛ

uznasz,ȍŜǎŊpotrzebne.
o WŜǏƭƛto ƳƻȍƭƛǿŜzapewnij dzieckuokrycie. Nawet wtedy,

gdy jest ŎƛŜǇƱƻstresƳƻȍŜǎǇǊŀǿƛŀŏΣȍŜorganizmpracuje
inaczeji dzieckuƳƻȍŜōȅŏzimno. OkrycieǇŜƱƴƛǘŜȍŦǳƴƪŎƧť
αƻǘǳƭŀƧŊŎŊέ- wspierapoczucieōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ.

o aƻȍŜǎȊǇǊȊȅǘǳƭƛŏƳŀƱŜdziecko- fizyczneukojenie jest dla
niegoǿŀȍƴŜ.

o ½ŀǎǇƻƪƽƧpodstawowepotrzeby dziecka,czyli pragnienie,
ƎƱƽŘΣskorzystaniez toalety.

o Poruszajǎƛťspokojnie.¦ǏƳƛŜŎƘŀƧǎƛťƱŀƎƻŘƴƛŜ.
o aƽǿdo dzieckaspokojnymƎƱƻǎŜƳi spokojnieoddychaj.
o Zapewnij dzieckuǎǇƻƪƽƧi odetnij od ƴŀǎƛƭŀƧŊŎȅŎƘstres
ōƻŘȋŎƽǿjaknp.ƘŀƱŀǎΣzimno,telewizoritp.

tego nieǊƽō
o Nie przytulaj dziecka,ƪǘƽǊŜjest na tyleŘǳȍŜΣȍŜƳƻȍƴŀje
ȊŀǇȅǘŀŏo ȊƎƻŘťi ǇƻǘǊȊŜōť. Nie przytulajƳŀƱŜƎƻdziecka,
ƪǘƽǊŜǿȅǊŀȋƴƛŜprotestujei jestdotykiemzaniepokojone.

o Nienamawiajdzieckado picialub jedzeniaƧŜǏƭƛodmawia.
o NiezabierajdzieckanaǎƛƱťwȍŀŘƴŜinnemiejsceƧŜǏƭƛto, w
ƪǘƽǊȅƳprzebywacienie jestniebezpieczne.
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Trzecimi ǿŀȍƴȅƳkrokiem udzieleniadzieckupierwszejpomocy
psychologicznej jest ǳǿŀȍƴŜi empatyczneǿȅǎƱǳŎƘŀƴƛŜgo.
aƽǿƛŜƴƛŜpomaga ǿȅǊŀȊƛŏemocje, przez co ƻōƴƛȍŀdziecku
ƴŀǇƛťŎƛŜi hamujeŜǎƪŀƭŀŎƧťstresuw ciele.

²ȅǎƱǳŎƘŀƴŜdzieckoodzyskujeǎǇƻƪƽƧi poczucieōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ.
Nawet ƧŜǏƭƛsytuacja nadal jest trudna, dziecko czujŊŎ, ȍŜma
realne wsparcieŘƻǊƻǎƱŜƎƻΣodzyskujeƴŀŘȊƛŜƧťi ǿƛŀǊťw to, ȍŜ
problemyƳƛƴŊΣŘȊƛťƪƛczemuƱŀǘǿƛŜƧmuǿǊƽŎƛŏdoǊƽǿƴƻǿŀƎƛ.

coƳƻȍŜǎȊȊǊƻōƛŏ
o PrzedstawǎƛťdzieckuƧŜǏƭƛnieƧŜǎǘŜǏƻǎƻōŊmuȊƴŀƴŊ.
o ¦ǎƛŊŘȋobok dziecka tak, ŀōȅǏŎƛŜbyli na tym samym

poziomie.
o ZachowujǎǇƻƪƽƧ.aƽǿnaturalnymiƱŀƎƻŘƴȅƳƎƱƻǎŜƳ.
o {ƱǳŎƘŀƧdzieckagdyƳƽǿƛ. Nieprzerywaj.
o Zadawajpytaniaotwarte i czekajcierpliwienaƻŘǇƻǿƛŜŘȋ.
o PotwierdzajǎƱǳŎƘŀƴƛŜŀǊǘȅƪǳƱǳƧŊŎnp. αŀŎƘŀέΣαǊƻȊǳƳƛŜƳέ

lubƳƻǿŊŎƛŀƱŀnp.ƪƛǿŀƧŊŎƎƱƻǿŊ.
o PochylǎƛťwǎǘǊƻƴťdziecka,gdygoǎƱǳŎƘŀǎȊ.
o Zaakceptujmilczeniedziecka,ƳƽǿƛŊŎnp. αƳƛƭŎȊŜƴƛŜǘŜȍ

jest wǇƻǊȊŊŘƪǳέalboαƳƻȍŜƳȅǇƻƳƛƭŎȊŜŏǊŀȊŜƳέ.
o ParafrazujǎƱƻǿŀdzieckaǳȍȅǿŀƧŊǎƱƽǿΣƪǘƽǊȅŎƘonoǳȍȅǿŀ.
o NormalizujƳƽǿƛŊŎnp.αǘƻnormalne,ȍŜǎƛťōƻƛǎȊέ.
o KlaryfikujƳƽǿƛŊŎnp.αŎȊȅchceszmiǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏΣȍŜto Ŏƛť
ȊŜȊƱƻǏŎƛƱƻΚέ.

o {ƱǳŎƘŀƧŊŎkoncentrujǎƛťnafaktach. Nieoceniaj.

tego nieǊƽō
o Niewypytujdzieckao to coǎƛťǿȅŘŀǊȊȅƱƻ.
o Nieprzerywajdziecku,gdyƳƽǿƛ.
o NieǳƴƛŜǿŀȍƴƛŀƧreakcjidzieckaƳƽǿƛŊŎnp.αƴƛŜǇƱŀŎȊέ.
o NienamawiajdzieckadoƳƽǿƛŜƴƛŀƧŜǏƭƛmilczy.
o NiepoprawiajƧŜǏƭƛdzieckoǳȍȅǿŀαōǊȊȅŘƪƛŎƘέǎƱƽǿ.
o NieǳȍȅǿŀƧǎƱƽǿΣƪǘƽǊŜƳƻƎŊōȅŏdla dzieckatrudne i przez

toƴƛŜȊǊƻȊǳƳƛŀƱŜ.
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Czwarty krok udzielania pierwszej pomocy psychologicznejto
interwencja, czyli ǇƻŘƧťŎƛŜƧŀƪƛŎƘǏfizycznychŎȊȅƴƴƻǏŎƛΣƪǘƽǊŜ
ƳŀƧŊǿǇƱȅƴŊŏna polepszenielub naprawienie sytuacji dziecka,
ƪǘƽǊŜƳǳudzielaszwsparcia.

Taka interwencja to ŎȊťǎǘƻdrobna, ale ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜbardzo
ǿŀȍƴŀi istotna pomoc jak np. ǿȅǊťŎȊŜƴƛŜdziecka lub jego
ǊƻŘȊƛŎƽǿczyƻǇƛŜƪǳƴƽǿw sprawach,ƪǘƽǊŜw sytuacji silnego
stresuƳƻƎŊǇǊȊŜǊŀǎǘŀŏichƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛoperacyjne.

coƳƻȍŜǎȊȊǊƻōƛŏ
o ½ƴŀƧŘȋǊƻŘȊƛŎƽǿlubƻǇƛŜƪǳƴƽǿdziecka.
o WŜǏƭƛsytuacjana to pozwala,zorganizujdostanieǎƛťdziecka

do domu, do ǎȊƪƻƱȅ- do znanegomu miejsca,w ƪǘƽǊȅƳ
czujeǎƛťbezpiecznie.

o ZadbajoǇƻǎƛƱŜƪdladzieckalubŎŀƱŜƧjegorodziny.
o ½Ǌƽōpotrzebnezakupy.²ȅǇǊƻǿŀŘȋpsa.
o aƻȍŜǎȊȊŀƧŊŏǎƛťdzieckiemdo czasuprzyjazduǊƻŘȊƛŎƽǿlub
ƻǇƛŜƪǳƴƽǿi np.ǇƻǊȅǎƻǿŀŏz nim lubǇƻŎȊȅǘŀŏmuƪǎƛŊȍƪťΣ
ƻǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏǇƻƎƻŘƴŊiǊŜƭŀƪǎǳƧŊŎŊƘƛǎǘƻǊƛť.

o StarszemudzieckuƳƻȍŜǎȊǇƻƪŀȊŀŏǊŜƭŀƪǎǳƧŊŎŜtechniki
oddechowe.

o WŜǏƭƛjest taka potrzeba i ƳƻȍƭƛǿƻǏŏskontaktuj ǎƛťz
lekarzemdzieckai opowiedzcoǎƛťǎǘŀƱƻ.

o ½Ǌƽōnotatki zƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅƳƛinformacjamizezdarzenia.
o ½ƴŀƧŘȋkontakt do lekarza lub psychologa i ǇǊȊŜƪŀȍ

rodzicomlubǳƳƽǿǎƛťnaspotkanie.

tego nieǊƽō
o Nie oddzielaj dzieckaod innych dzieci, od ǊƻŘȊƛŎƽǿΣod
ǊƻŘȊŜƵǎǘǿŀΣod innychbliskichƻǎƽōΣƪǘƽǊŜdzieckozna.

o Nie dysponuj dzieckiem,nie dotykaj go, nie przekraczaj
naturalnych granic dzieckaƧŜǏƭƛnie jest to absolutnie
koniecznedla jegoōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ.

o Nie zostawiajdzieckasamegopo kilku pierwszychkrokach
proceduryudzielaniapierwszejpomocypsychologicznej.
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Adresuj, czyli ostatni krok udzielania pierwszej pomocy
psychologicznej,ƪǘƽǊŜƎƻzadaniemjest przekazaniedzieckapod
ŘŀƭǎȊŊƻǇƛŜƪťinnej osobie ŘƻǊƻǎƱŜƧΣƪǘƽǊŀtej opieki dziecku
udzieli.

To ǿŀȍƴŜΣŀōȅǏpo udzieleniu dzieckuwsparciaǇǊȊŜƪŀȊŀƱκ-a je
osobie, z ƪǘƽǊŊdzieckoōťŘȊƛŜŎȊǳƱƻǎƛťbezpieczniei ƪǘƽǊŀ
zaopiekujeǎƛťdzieckiemoraz zadbao jego potrzeby. Skontaktuj
ǎƛťzǘŊƻǎƻōŊzaŘȊƛŜƵ- dwa lub zakilkadni, byǎƛťŘƻǿƛŜŘȊƛŜŏo
obecnystandziecka. ZapytajczyƳƻȍŜǎȊjeszczewŎȊȅƳǏǇƻƳƽŎ.

coƳƻȍŜǎȊȊǊƻōƛŏ
o tǊȊŜƪŀȍƴƛŜȊōťŘƴŜinformacje o dziecku i zdarzeniu

rodzicomdziecka,jegoopiekunomlub innej bliskiejosobie
lub ǎǇŜŎƧŀƭƛǏŎƛŜΣƪǘƽǊŜƳǳprzekazujesz ƻǇƛŜƪťnad
dzieckiemnp. lekarzowilub psychologowi.

o aƻȍŜǎȊǇǊȊŜƪŀȊŀŏrodzicom lub prawnym opiekunom
dzieckakontakt lub ƭƛǎǘťƪƻƴǘŀƪǘƽǿdo miejsc,w ƪǘƽǊȅŎƘ
ōťŘŊmogliǳȊȅǎƪŀŏpotrzebnewsparcie.

o tǊȊŜƪŀȍrodzicomlub opiekunomdzieckaalbospecjalistom,
ƪǘƽǊȅƳprzekazujeszdzieckokontaktdo siebie.

o tǊȊŜƪŀȍim ǘŀƪȍŜnotatki o zdarzeniu ƧŜǏƭƛtakie
ǎǇƻǊȊŊŘȊƛƱŜǏκ-ŀǏ.

o {ǇƻǊȊŊŘȋnotatki o zdarzeniu,gdyƧǳȍōťŘȊƛŜǎȊƳƛŀƱκ-a do
tegoǎǇƻǎƻōƴƻǏŏpo przekazaniudziecka.

o ZajmijǎƛťǎƻōŊ. ZadbajoǎǿƽƧwypoczyneki relaks.
o Porozmawiajo ǿƱŀǎƴȅŎƘǇǊȊŜȍȅŎƛŀŎƘi emocjach z ƪƛƳǏ

bliskim,z innympomagaczemlub zpsychologiem.

tego nieǊƽō
o Nie przekazuj prywatnych lub intymnych informacji o

sytuacjidzieckai zdarzeniuosobompostronnym,ƪǘƽǊŜnie
ǎŊōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴŜw udzielaniepomocy.

o Nie przekazuj danych kontaktowych dziecka lub jego
ƻǇƛŜƪǳƴƽǿosobompostronnym,ƪǘƽǊŜnieǎŊōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ
ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴŜw niesieniepomocy.
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Nie zmienisz caġego Ţwiata, udzielajņc

wsparcia jednemu dziecku, ale moŮesz

zmieniļ jednemu dziecku caġy Ţwiat.


