
 Akceptacja dziecka 
 Współdziałanie 
 Organizowanie pola swobodnej    

 Zdrowe granice 
 Poszanowanie praw dziecka   i innych  

       aktywności dziecka  

       osób w rodzinie              (M. Ziemska)
 

 
 
 

CZUCIE SIĘ WAŻNYM DLA KOGOŚ,
DOŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI I WIĘZI,
TO NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI CHRONIĄCE

PRZED SAMOBÓJSTWEM.  
ZMNIEJSZAJĄ TAKŻE RYZYKO SAMOOKALECZEŃ.

 

Poświęcać czas dziecku 
Wspólnie szukać źródeł niepowodzeń 
Wskazywać na sukcesy, osiągnięcia  
Wskazywać bliskie osoby 
Okazywać życzliwość i sympatię 
Ukierunkowywać myślenia na przyszłość 
Podkreślać niepowtarzalność cech dziecka,
jego zasobów 
Podkreślać sytuacje, w których dziecko
poradziło sobie – jego sprawczość.

W zdrowej rodzinie mogą pojawiać się
problemy- ważne są sposoby 

reagowania na nie.

JAK POSTĘPOWAĆ

Pozytywna tożsamość 
Autonomia osób 
Otwarta komunikacja 
Wzajemność 
Otwartość na świat zewnętrzny

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
 nr 1   tel. (58) 622 09 42
 nr 2   tel. (58) 623 31 39 
 nr 3   tel. (58) 625 35 02 

KRĘGI NA WODZIE 789 294 073
  789 294 093 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(całodobowo) tel. (58) 622 22 22

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA 
 24h/ 7dni w tygodniu    116 111

 
W BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIU ŻYCIA

numer alarmowy   112

RODZINA JAKO SYSTEM  
Członkowie rodziny są zależni od  siebie 
w zaspokajaniu swoich potrzeb  

 Niniejsza ulotka zawiera treści prezentowane
podczas spotkania dla rodziców w ramach

Gdyńskiego Programu Profilaktyki Samobójstw
"Kręgi na wodzie".

 
 CECHY ZDROWEJ RODZINY

PRAWIDŁOWA POSTAWA 

INSTYTUCJE POMOCOWE

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach

Programu
 „Od zależności ku samodzielności”



Nastrój obniżony (smutek, płaczliwość),
lub drażliwy (złość, wrogość) 
Utrata zainteresowań i zadowolenia 
Niezdolność do przeżywania
przyjemności 
Zmęczenie i brak energii, męczliwość 
Spadek zaufania do siebie 
Poczucie beznadziejności 
Poczucie małej wartości, winy 
Obniżona zdolność do myślenia

Zaburzenia snu 
Zmiana wagi, objawy somatyczne 
Myśli o śmierci lub samobójstwie 

      lub skupienia się , nauki

 

 Wsparcie  co najmniej  jednego z rodziców 
 Dobre relacje  i wsparcie kolegów 
 Zaangażowanie  w aktywności dające   

 Wyższa samoocena 
 Posiadanie celów życiowych  i planów 

 Inne zajęcia (sport, praca, hobby)

 

       poczucie sensu życia i przynależności
       ( społeczne, religijne)

       na przyszłość 

Zmiana/utrata dotychczasowych
zainteresowań, pasji, relacji z rówieśnikami
Utrata nadziei 
Myślenie tunelowe -zawężenie myślenia
Nieprawidłowe wzorce komunikacji

Brak bliskich relacji z rodziną i rówieśnikami
Wcześniejsze zachowania samobójcze 
Stresujące wydarzenia 
Zaburzenia psychiczne 
Kontakt z zachowaniem samobójczym innej
osoby

      i rozwiązywania problemów w rodzinie

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE
 RYZYKO SAMOBÓJSTWA:

Zaburzenia łaknienia (anoreksja,  bulimia)
Samookaleczenia 
Zachowania ryzykowne: używki,
zachowania seksualne,

Zachowania niszczycielskie 
Lęki i fobie  
Poczucie krzywdy i odrzucenia 

Ucieczka w gry

Autodestrukcja:

     poszukiwanie  "adrenaliny"

     (podatność na zranienia) 

 
 
 

Widzę, że jest Ci smutno… 
Wygląda na to, że coś Cię martwi… 
Wyobrażam sobie, jak może być Ci ciężko 
W takiej sytuacji, gdy spotyka nas...
(trudna sytuacja - opisz ją np. odrzucenie
przez rówieśników) można czuć... 

      (smutek, samotność, czuć się 
      nieszczęśliwym)

Więź to podstawowy czynnik 
chroniący dzieci 

przed zagrożeniami.UDAJ SIĘ DO SPECJALISTY !
objawy trwają min. 2 tygodnie:    

JAK ZACZĄĆ ROZMOWĘ ?

CZYNNIKI CHRONIĄCE:

nikomu na
mnie 

nie zależy

 
jestem

beznadziejny

nic mi
 się
 nie 

udaje

nie dam rady,
 jestem do

niczego

nikt mnie
 nie lubi

życie nie
 ma sensu


