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PRZEMOCY W RODZINIE

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
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SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

CZYM JEST SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE?



SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

• Zbiór norm, przepisów prawa, wyznaczonych zasad postępowania ustanowionych przez
właściwe organy państwa, władzy publicznej lub społecznej, które mogą być przez te
organy stosowane.

• System ten złożony jest z części składowych współgrających ze sobą, by osiągnąć wspólny
cel: ochronę osób krzywdzonych.

• Działania systemu powinny być ścisłe, niezmienne i funkcjonalne, tak, by wskazywał on
jasno co jest jego elementem i jaką pełni funkcję.

• Polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmuje profilaktykę i edukację
społeczną, ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby
stosujące przemoc, podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb i podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

JAKIE ELEMENTY SKŁADAJĄ SIĘ NA SYSTEM 
PRZECIWDZIAŁNIA PRZEMOCY W RODZINIE?



SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”.
• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
• Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie. 
• Konwencja Stambulska.
• Inne ustawy, rozporządzenia i akty prawne.
• Kampanie społeczne.
• Organizacje pozarządowe.
• Ludzie.



INTERWENCJA JAKO ELEMENT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

JAKA JEST ROLA INTERWENCJI W SYTEMIE 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE?



INTERWENCJA JAKO ELEMENT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

Ustawa o pomocy społecznej – art. 47:

• Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na
rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej.

• Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
• W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy

psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w
sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.



INTERWENCJA JAKO ELEMENT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
• Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed

dalszym krzywdzeniem, zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

• Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest w szczególności inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie.

• Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

• Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na
stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba
dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia.

• W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić
je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo - wychowawczej.



INTERWENCJA JAKO ELEMENT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta”:

• Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

• W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom
właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

• Zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w
zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w
szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. (pracownik socjalny)

• Podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i
mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z
zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania.
(policjant)

• Przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w
niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
(policjant)



INTERWENCJA JAKO ELEMENT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE
Ustawa o Policji:

• Policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia.

• Policjant ma prawo zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

• Policjant w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania ocenia ryzyko bezpośredniego
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka.

• Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej
zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego
opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.



KIEDY PODEJMUJEMY INTERWENCJĘ 
KRYZYSOWĄ?



KIEDY PODEJMUJEMY INTERWENCJĘ KRYZYSOWĄ:
• Interwencję kryzysową podejmuje się na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej

celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia
sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej.

• Interwencję podejmuje się w sytuacji osób narażonych na niebezpieczeństwo jako ciąg
prewencyjnych, sformalizowanych czynności (np. Policja, wymiar sprawiedliwości).

• Interwencję podejmuje się w sytuacji realnego zagrożenia życia jako gwałtowne działania,
których celem jest ratowanie życia (np. ochrona zdrowia).

• Interwencja jako forma wyprzedzania wystąpienia szkód poprzez wywołanie kryzysu w
celu uzyskania pożądanych zmian i nowego systemu motywacji (np. interwencja
psychologiczna).

• Interwencja udzielana jako forma edukacji, wsparcia, samopomocy w stosunku do osób
pokrzywdzonych przemocą (np. ośrodki wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą).



KRYZYS

CZYM JEST KRYZYS?



KRYZYS
Słownikowe definicje kryzysu:

 Określenie kryzysu zgodnie z jego greckim pochodzeniem jako okres przełomu,
przesilenie, decydujący zwrot, a także okres załamania gospodarczego.

 Kryzys jako:
• punkt przełomowy, zwrotny;
• w ekonomii – załamanie wzrostu gospodarczego, faza cyklu gospodarczego

charakteryzująca się gwałtownym i dużym zmniejszeniem produkcji, realnych dochodów
społeczeństwa oraz wzrostem bezrobocia;

• w medycynie – przesilenie choroby, przebiegające z nagłym spadkiem gorączki i
ustąpieniem innych objawów chorobowych.

 Kryzys (sytuacja kryzysowa) jest kulminacją konfliktów w różnych dziedzinach życia
społecznego. Konflikty są wszechobecne, nieuniknione, tkwią bowiem w strukturze
społeczeństwa. Kryzys oznacza rozwój wydarzeń wewnętrznych lub zewnętrznych,
stanowiących bezpośrednie zagrożenie żywotnych interesów społeczeństwa (państwa) i
następujących tak szybko, że wymuszają one na władzach politycznych natychmiastowe
podjęcie nadzwyczajnych działań.



KRYZYS
Słownikowe definicje kryzysu:

 potocznie – przesilenie, przełom, załamanie się dotychczasowej linii rozwoju,
 politologia – kryzys polityczny, załamanie się realizacji określonej polityki i utrata przez

grupę rządzącą przyzwolenia społecznego; kryzys rządowy, upadek rządu w wyniku
udzielenia mu przez parlament wotum nieufności; otwiera fazę negocjacji międzypartyjnych,
których celem jest utworzenie nowego rządu; kryzys parlamentarny, utrata większości przez
partię lub koalicję rządzącą, prowadząca do konieczności rozpisania nowych wyborów,

 socjologia – kryzys społeczny, skumulowany stan napięć i konfliktów społecznych, których
nie rozwiązanie na czas powoduje przerwanie dotychczasowego cyklu rozwojowego
społeczeństwa, w odróżnieniu od konfliktów społecznych, które naruszają jego ewolucyjny
rozwój, ale go nie dezorganizują.



KRYZYS
Podsumowując przytoczone definicje można stwierdzić, że kryzys to:
• punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze;
• znaczące emocjonalne zdarzenie lub radykalna zmiana statusu w życiu człowieka;
• chwila, gdy decyduje się, czy dana sprawa lub działanie będzie postępować dalej, ulegnie

modyfikacji czy też zostanie zakończone;
• stan cierpienia z towarzyszącymi uczuciami zagrożenia i lęku, przeżywanymi w związku z

wyżej wymienionymi zdarzeniami;
• to zdarzenie nagłe lub narastające, zagrażające życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku

człowieka, przeciwstawienie się któremu wymaga sił i środków przekraczających
indywidualne możliwości.

Kryzys jest częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich, co ważne jest spodziewany, a nawet
pożądany. Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. Z drugiej jednak
strony sytuacje kryzysowe wywołują w świadomości społecznej kształtowanie postaw
zachowawczych, często rezygnację, a nawet skrajny krytycyzm rzeczywistości, zamiast
poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych, innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.



RODZAJE KRYZYSÓW
• kryzys rozwojowy — związany z wydarzeniami zachodzącymi w toku naturalnego rozwoju. Zmiany

związane z rozwojem mogą spowodować nagłą reakcję jednostki;

• kryzys sytuacyjny — powstaje w obliczu rzadkich i nieprzewidzianych okoliczności. Kryzys ten
powoduje, że człowiek przestaje radzić sobie w nowej sytuacji. Cechy charakterystyczne dla tego
typu kryzysu to: przypadkowość, nagłość, często katastroficzny wymiar;

• kryzys egzystencjalny — związany jest z wewnętrznym konfliktem i lękiem związanym z ważnymi
dla danego człowieka wartościami (pytanie o cel życia, odpowiedzialność, niezależność, wolność).
Wiąże się często z przedefiniowaniem dotychczasowej hierarchii wartości;

• kryzys środowiskowy — związany z naturalną lub spowodowaną przez człowieka katastrofą
spotykającą grupę ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej nie z własnej winy.

Powyższy podział nie jest przeprowadzony zgodnie z jednolitym kryterium. Z jednej strony mamy wyróżnione trzy
typy kryzysu ze względu na przyczynę, przez którą jest on spowodowany (kryzys rozwojowy, sytuacyjny,
środowiskowy), z drugiej — mamy wyróżnioną grupę sytuacji kryzysowych ze względu na pewien specyficzny
obszar w przeżywaniu sytuacji kryzysowej (kryzys egzystencjalny). Warto tutaj zauważyć, że interwencja
kryzysowa ma małą rolę w wypadku przeżycia kryzysu egzystencjalnego — interwent może jedynie odwołać się
do zasobów klienta i skierować go do innych instytucji (np. kościoła czy innego autorytetu), gdzie klient mógłby
dostać pociechę duchową.



PRZEBIEG KRYZYSU
Dynamikę przebiegu kryzysu ująć można w ramach czterech faz:

• Faza konfrontacji z wydarzeniem wywołującym kryzys. Tu jednostka doświadcza nieskuteczności
wykorzystywanych dotąd sposobów radzenia sobie, subiektywnej niewystarczalności zasobów pozostających
w jej dyspozycji, nieefektywności zewnętrznych źródeł pomocy. W efekcie pojawia się intensywna reakcja
emocjonalna charakteryzująca się głównie wzrostem napięcia, obecnością niepokoju i lęku.

• Faza pojawienia się przekonania, że nie jest się w stanie poradzić sobie z zaistniałą trudnością. Pojawia się
doświadczenie bycia pokonanym, utraty kontroli nad własnym życiem. To powoduje dalszy wzrost napięcia i
jednocześnie oddziałuje destruktywnie na poczucie własnej wartości jednostki.

• Faza mobilizacji, uruchomienia wszelkich dostępnych zasobów sił psychicznych osoby. Tutaj możliwe są dwie
dalsze ścieżki: albo pokonanie kryzysu i odzyskanie przedkryzysowej równowagi lub pozorne uporanie się z
problemem przy wykorzystaniu mechanizmu zaprzeczania co stwarza zagrożenie przejścia kryzysu w stan
chroniczny.

Jeżeli żadna z tych możliwości się nie uaktualni to dochodzi do następnego etapu.
• Faza, którą można byłoby określić mianem dekompensacji jest rezultatem niemożliwego do wytrzymania

napięcia. Dochodzi do zniekształcenia procesów poznawczych /zniekształcenie spostrzegania/, poczucia
wewnętrznego chaosu. W relacjach interpersonalnych dochodzi do wycofania się z kontaktów. Pojawiają się
również zachowania "wentylacyjne", które mogą mieć charakter agresywny, autoagresywny /zachowania
suicydalne/, lub prowadzić do nadużywania substancji zmieniających nastrój /alkohol, narkotyki/.



PRZEMOC W RODZINIE JAKO FORMA KRYZYSU

CZY PRZEMOC W RODZINIE TO KRYZYS?



PRZEMOC W RODZINIE JAKO FORMA KRYZYSU
Rodzina w kryzysie:

• Kryzys rodzinny w interwencji kryzysowej traktowany jest jako stan
przejściowej dezorganizacji wyrażającej się zaburzeniem równowagi układu
partnerskiego lub rodzinnego, zachwianiem autonomii układu i jego
dysfunkcjonalnością.

• Kryzys rodzinny utożsamiany jest z długotrwałym konfliktem, problemami
małżeńskimi, patologią więzi.

• Skrajną i najbardziej niebezpieczną formą kryzysu rodzinnego jest problem
określany jako „przemoc w rodzinie”.



PRZEMOC W RODZINIE JAKO FORMA KRYZYSU
Rodzina w kryzysie:

Przyczyny kryzysu rodzinnego mogą być następujące:
• przechodzenie typowych faz rozwoju rodziny przynoszących nieuchronne

zmiany (normatywny kryzys rozwoju) - w trakcie trwania związku wzajemne
relacje partnerów przechodzą przemiany rozwojowe, a kolejne przejścia z
fazy do fazy mogą stać się źródłem utraty stabilności i kryzysów
emocjonalnych;

• incydentalne, nieprzewidywalne zdarzenia losowe (kryzys sytuacyjny);
• o podłożu endogennym charakteryzujące się istniejącymi, zadawnionymi,

patologicznymi wzorcami relacji rodzinnych.



PRZEMOC W RODZINIE JAKO FORMA KRYZYSU
Rodziny różnią się strategiami radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, które mogą
doprowadzić do kryzysu. Typowe strategie rodzinne to:

• unikanie (nie mówić, nie nazywać problemu, unikać poruszania „trudnych” tematów);
• eliminowanie (pozbyć się problemu, w miejsce poszukiwania rozwiązań);
• asymilowanie (przystosować się do krytycznej sytuacji, zaakceptować trudne warunki).

Do kryzysu dochodzi, gdy mimo zastosowanej strategii nie udaje się przywrócić
dotychczasowej równowagi, gdy osiągnięta równowaga okazuje się niestabilna w obliczu
nowych, trudnych wyzwań – a pozorne rozwiązanie okazuje się w istocie stanem
transkryzysowym.



INTERWENCJA KRYZYSOWA

CZYM JEST INTERWENCJA KRYZYSOWA? JAKI JEST 
CEL JEJ PODEJMOWANIA?



INTERWENCJA KRYZYSOWA

Definicja:

Interwencja kryzysowa, to kompleks zintegrowanych,
interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób,
rodzin, a czasem całych grup będących w stanie kryzysu,
których celem jest zapobieganie utracie lub przywracanie
utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym,
zdolności do działania i autonomii.



INTERWENCJA KRYZYSOWA

Cel główny:

Celem głównym interwencji kryzysowej jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie
utraconej – w wyniku zdarzenia krytycznego ‒ równowagi, zdolności do działania i
autonomii.
• Równowaga oznacza stan umysłowej, emocjonalnej (lub funkcjonalnej – w wypadku

grup) stabilności. U osób stan ten oceniamy na poziomie: afektywnym, behawioralnym
i poznawczym.

• Zdolność do działania to stan, w którym człowiek może samodzielnie się zmieniać lub
radzić sobie z nastrojami, uczuciami, potrzebami, warunkami i wpływami, grupa zaś –
realizować postawione sobie cele. To także elastyczność i zdolność do
przystosowywania się do otaczającego świata fizycznego i społecznego.

• Autonomia – poczucie odrębności, niezależności, kontrolowanie własnych granic
(fizycznych i psychicznych).



INTERWENCJA KRYZYSOWA
Cele szczegółowe:

Cele dotyczące osoby w kryzysie:

• dokonanie oceny poziomu kryzysu ‒ dobre rozpoznanie problemu (najczęściej
maskowanego przez wiele objawów i problemów);

• stworzenie atmosfery służącej akceptacji nieuniknionych zmian i bezpieczeństwu
wyrażenia trudnych emocji;

• opracowanie poznawcze traumatycznego wydarzenia (np. znalezienie sensu,
przewartościowanie doświadczeń, znalezienie misji „ocalałego”);

• gotowość do dalszych działań, np. do korzystania z terapii, grup wzajemnej pomocy lub
innych form pomocy post-interwencyjnej.



INTERWENCJA KRYZYSOWA
Przykładowe cele interwencji wobec osób w kryzysie:

• Osoba dotknięta przemocą w rodzinie (psychiczną, fizyczną, seksualną, itp.) – przykładowe cele:
ochrona życia i zdrowia pokrzywdzonej osoby, empatyczne wsparcie, stabilizacja emocjonalna,
nazwanie problemu, ochrona przed „ucieczkowymi” i „nieadaptacyjnymi” zachowaniami, ocena
poziomu kryzysu, inicjacja działań prawnych (jeśli wymagane),rozważanie możliwości terapii lub
udziału w grupach wzajemnej pomocy, inicjacja i moderowanie wsparcia środowiskowego.

• Osoba po napaści seksualnej – przykładowe cele: ochrona szczególnie wrażliwej przestrzeni
prywatnej osoby pokrzywdzonej, empatyczne wsparcie bezpośrednio po zdarzeniu, stabilizacja
emocjonalna (towarzyszenie w trudzie nazywania zdarzenia, wspominania), ochrona przed
„ucieczkowymi” i „nieadaptacyjnymi”) zachowaniami, ocena poziomu kryzysu, motywowanie do
korzystania z długoterminowych form pomocy (jeśli wymagane).

• Osoba w kryzysie suicydalnym (groźba, zamach, próba samobójcza) – przykładowe cele:
ochrona życia osoby podejmującej próby samobójcze, tzn. uniemożliwienie dokonania
samobójstwa (lub ew. zabójstwa – w przypadku tzw. samobójstwa „rozszerzonego”), ocena
poziomu kryzysu, nakłonienie do korzystania z innych form pomocy (jeśli wymagane).
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Cele szczegółowe:

Cele dotyczące grupy dotkniętej wspólnym kryzysem:

• odnajdywanie i ułatwianie dostępu do systemu wsparcia społecznego (np. stworzenie
warunków do tego, aby poszkodowani udzielali sobie wsparcia nawzajem lub mieli
dostęp do profesjonalnych form pomocy);

• neutralizowanie i rozwiązywanie zainicjowanych kryzysem procesów destrukcyjnie
działających na grupę;

• pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową (np. planowanie procedur i wspieranie w ich
realizacji członków grupy, lokalnych „zespołów kryzysowych”, liderów).
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Przykładowe cele interwencji wobec grupy w kryzysie:

• Rodzina w kryzysie – przykładowe cele: rozpoznać osoby ponoszące największe
szkody związane z kryzysem (kto najgorzej radzi sobie z sytuacją? kto nie ma
możliwości obrony z racji wieku, stanu zdrowia, itp.), udzielić bezpośredniej, szybkiej
pomocy członkom rodziny najbardziej poszkodowanym, towarzyszyć rodzinie w
pierwszym, najtrudniejszym etapie kryzysu, usprawnić wzajemną komunikację
członków rodziny zakłóconą kryzysem, rozpoznać w otoczeniu zasoby służące wsparciu
rodziny.

• Grupa osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej – przykładowe cele:
rozpoznać i pokazać członkom grupy zasoby własne grupy, które pomogą w radzeniu z
sytuacją (np. podobieństwo przeżyć, solidarność, potencjały związane z różnymi rolami
w grupie, in.), dostarczyć doświadczenia więzi: podtrzymujących, współczujących,
nieosądzających relacji (zachwianych w wyniku zdarzenia), chronić przed wpływem
czynników utrwalających skutki traumy (obrazy, dźwięki, zapachy, in.), łączyć (z
bliskimi), dostrzec, rozpoznać osoby pobudzone lub odrętwiałe, manifestujące
przerażenie, wściekłość, rozpacz, chaotyczne działania – członków grupy w sposób
szczególny przeżywające kryzys.
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W JAKICH SYTUACJACH PODEJMUJEMY 
INTERWENCJĘ WOBEC RODZINY?
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Przykładowe sytuacje krytyczne, wymagające interwencji na rzecz rodziny:

Sytuacja krytyczna Przykład

zmiana struktury rodzin, dodatkowo obciążona niepewnością, co do
trwałości i nieodwracalności zmiany, rozpad związku

rozwód, porzucenie, separacja, śmierć oraz podtrzymywanie kontaktu po
rozstaniu, wspólne zamieszkiwanie mimo emocjonalnego, a nawet
formalnego rozstania

wyczerpanie zasobów rodziny w skutek nadmiernej eksploatacji w trakcie opieki nad chorym, niepełnosprawnym członkiem rodziny

niski poziom zdolności regeneracyjnych rodziny – w stosunku do wymagań
sytuacyjnych

niezaradność w obliczu transformacji środowiska społecznego i
gospodarczego, utraty miejsca pracy lub innych przejściowych trudności

niedostatek wsparcia ze strony naturalnego środowiska otaczającego
rodzinę: krewnych, przyjaciół, lokalnej społeczności

fizyczna lub mentalna izolacja rodziny, brak kontaktów społecznych, nie
podtrzymywanie więzi rodzinnych skutkujące przeświadczeniem o
konieczności samodzielnego zmagania się z problemami

specyficzna ocena wydarzenia krytycznego – nadawanie znaczeń
(nadmiernie obciążających) w kontekście charakterystycznego dla rodziny
systemu wartości, obrazu świata, postaw, przekonań

traktowanie wydarzenia krytycznego jako fatum, dopust, grzech, itp.

utrudniające wzorce zmagania się z trudnościami i sposoby radzenia sobie
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych

sztywne, bezrefleksyjnie powtarzane reakcje, delegowanie tylko jednej
osoby, poszukiwanie „kozła ofiarnego”, ucieczka w metafizykę, inne.

utrwalenie się nieadaptacyjnych sposobów przystosowania do sytuacji
krytycznej

zachowania wykształcone w wyniku urazowych czynników związanych np.
z uzależnieniem (współuzależnienie), przemocą (wyuczona bezradność)
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Założenia interwencji kryzysowej:

• jest pierwszym etapem pomocy i często nie obejmuje docelowego rozwiązania
problemu;

• kryzys jest normalną reakcją na wydarzenia krytyczne;
• rozwiązanie znajduje się w samym kliencie;
• jej celem jest aktywizowanie wewnętrznych zasobów osoby;
• kończy się w momencie uzyskania przez osobę podstawowej równowagi i

bezpieczeństwa oraz uzgodnienia kierunku rozwiązania problemu, który wywołał
kryzys;

• po jej zakończeniu możliwe jest podjęcie długofalowej pomocy;
• głównym narzędziem interwencji kryzysowej jest sam interweniujący
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Cechy interwencji kryzysowej:

Interwencja składa się z 6 głównych elementów:

1. Natychmiastowość: łagodzenie niepokoju, dezorganizacji, zabezpieczenie przed zagrożeniem życia lub zdrowia osoby w kryzysie lub innych
osób z jej otoczenia. Ważne jest szybkie nawiązanie kontaktu, dokonanie wstępnej oceny zagrożenia i udzielenie wsparcia.

2. Kontrola: nie jest to decydowanie za klienta ale pomoc w zapanowaniu nad sytuacją, interwent udziela wsparcia do czasu zapanowania nad
sytuacją przez osobę znajdującą się w kryzysie. Przejmowanie kontroli wymaga ostrożności, dzięki czemu można niejednokrotnie zapobiec
niepotrzebnym urazom. Istotną rzeczą ze strony interwenta jest pokazanie siebie jako osoby spokojnej, zrównoważonej, panującej nad
sytuacją, nie wolno składać niepewnych obietnic ani udzielać pocieszenia.

3. Ocena: diagnoza sytuacji kryzysowej oraz reakcji na nią klienta, jego zasobów i ograniczeń. Ocena sytuacji powinna być szybka, dokładna i
zrozumiała, skoncentrowana na tym co tu i teraz w życiu klienta jest ważne, a nie na jego historii. Interwent możliwie jak najszybciej powinien
przekazać kontrolę klientowi.

4. Dyspozycje i metody postępowania: ustalenie metod postępowania powinno nastąpić zaraz po ocenie sytuacji. Kryzys powoduje, że klient nie
widzi różnorodności sposobów rozwiązania problemu, ma ograniczone widzenie siebie i świata. Interwent pomaga w dostrzeżeniu różnych
możliwości w rozwiązaniu kryzysu, uzyskaniu wsparcia środowiskowego oraz dostrzeżenia i odwołania się do własnych zasobów. W tej fazie
interwencji bardzo ważne jest umiejętne budowanie nadziei. Konieczną rzeczą jest zawarcie umowy z klientem, umowa powinna być
konkretna i opierająca się na realnych oraz możliwych do realizacji sposobach postępowania i zachowania.

5. Odniesienie do innych źródeł pomocy: w razie potrzeby odniesienie się do innych źródeł pomocy. Interwencja to działanie wielokierunkowe,
często angażujące różne instytucje i osoby. Interwent musi mieć aktualną wiedzę na temat możliwości korzystania z innych profesjonalnych
źródeł pomocy i wsparcia. Odsyłając do innej instytucji powinien ustalić możliwości klienta związane z nawiązaniem nowego pomocowego
kontaktu (odległość i dojazd, godziny otwarcia, ewentualne opłaty i czas oczekiwania na przyjęcie).

6. Uzupełnienie i monitorowanie pomocy: to ważny element interwencji związany z monitorowaniem losów klienta. Możemy zobowiązać
klienta do poinformowania interwenta o tym, czy nawiązał kontakt ze wskazanymi instytucjami oraz czy otrzymał wystarczającą pomoc.
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Strategie interwencji kryzysowej:

• Strategia oceniania – jest obecna na każdym etapie podejmowania interwencji i pracy z
klientem. Oznacza to, że interwent dokonuje ogólnej oceny sytuacji i możliwości klienta
na każdym etapie udzielania wsparcia.

• Strategia wysłuchania – służy nawiązaniu kontaktu z klientem i zdefiniowaniu problemu
w początkowym etapie podejmowanej interwencji, zapewnieniu bezpieczeństwa w
późniejszej fazie interweniowania oraz udzielaniu wsparcia.

• Strategia działania – zmiana strategii z wysłuchania jako głównej części interwencji na
działanie. Tutaj poszukujemy możliwych rozwiązań trudnej sytuacji, planujemy działania i
motywujemy klienta do ich podjęcia.
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Z JAKICH ETAPÓW SKŁADA SIĘ 
INTERWENCJA KRYZYSOWA?
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Etapy interwencji kryzysowej:

1. Nawiązanie kontaktu i zdefiniowanie problemu: ocena kryzysu, zagrożeń, zasobów i ograniczeń klienta. Ocena
ta powinna być oparta na perspektywie klienta. Przy ocenie czynników, które wywołały kryzys należy uwzględnić
naturę zdarzenia, nagłość jego wystąpienia i czas trwania. Pozwoli to na zidentyfikowanie wydarzenia, które
wywołało kryzys. Ocena zagrożeń to ocena sytuacji klienta w sferze poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i
somatycznej. Ocena zasobów pozwoli na ustalenie osobistych i środowiskowych zasobów klienta.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa: to jedno z podstawowych założeń interwencji. Ocena zagrożeń i monitorowanie
poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego klienta to działanie, do którego należy wracać na każdym
etapie podejmowanej interwencji.

3. Wsparcie: stanowi bardzo istotną część interwencji. Po stornie interwenta istotne jest dać odczuć klientowi
empatię, akceptację, szacunek, szczerość i otwartość.

4. Poszukiwanie możliwości wyborów: analiza działań osoby w kryzysie i efektów tych działań, poznanie
dotychczasowych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Interwent koncentruje się na pomocy w
znalezieniu możliwych wyborów.

5. Planowanie: interwent sprawdza wybór klienta i określa go jako cel. Na bazie tego ustalenia układa się plan
działania, który powinien być realny, konkretny, czyli możliwy do zrealizowania przez klienta. Skuteczna
realizacja planu przez klienta przyczynia się do poczucia odzyskania kontroli nad swoim życiem.

6. Zobowiązanie do działania: plan działania zawiera zobowiązanie klienta i interwenta do podjęcia aktywności w
pokonaniu trudnej sytuacji. Ważne jest tutaj podjęcie przez klienta decyzji o zobowiązaniu do realizacji
założonego planu.

7. Wprowadzanie i utrwalanie zmian: celem ostatniego etapu interwencji jest nie tylko wprowadzenie zmian i
przerwanie kryzysu, ale głównie utrwalenie wprowadzonych zmian.
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Rodzaje działań w interwencji kryzysowej:

• Poradnictwo kooperatywne - współpraca interwenta i klienta, podejście typu „my”.
Kryzys klienta jest głębszy niż klienta w pełni zdolnego do działania. Klient jest tu
pełnowartościowym partnerem. Interwent wspiera i ułatwia rozwiązywanie problemu.

• Poradnictwo niedyrektywne – gdy klient zdolny jest do inicjowania i przeprowadzania
działań. Interwent koncentruje się na wewnętrznym świecie klienta, nie zarządza, nie
manipuluje, nie kontroluje, nie dominuje.

• Poradnictwo dyrektywne - gdy klient nie jest zdolny do działania, główny ciężar
przejmuje interwent (zdefiniowanie problemu, plan działań, kierunki działania).
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INTERWENT KRYZYSOWY - KIM JEST? 
Z JAKIMI PROBLEMAMI PRZYCHODZI DO NIEGO 

KLIENT?
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Interwent kryzysowy
udziela natychmiastowego wsparcia poprzez pomoc psychologiczną, udzielenie
potrzebnych informacji i skierowanie do osób, które mogą udzielić konkretnej pomocy
prawnej, medycznej itp.
Gdzie pracuje interwent kryzysowy?
W Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Centrach i Przychodniach Zdrowia Psychicznego,
Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Kim jest interwent kryzysowy?
Interwentem kryzysowym może być psycholog lub osoba z innym wykształceniem,
zajmująca się osobami w kryzysie. Może to być lekarz, pedagog, policjant, strażak,
ratownik medyczny lub osoba w ogóle niezwiązana z wykształceniem pomocowym.
Formy kształcenia w kierunku interwencji kryzysowej są różne: studium, studia
podyplomowe, szkolenia, warsztaty czy kursy.
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Interwent kryzysowy

To interweniujący i jego osobowość stanowią narzędzie pomocy w interwencji
kryzysowej. Występuje on jako osoba odpowiedzialna, konkretna, autentyczna, stykająca
się z realną rzeczywistością i zaangażowana. Interwent powinien nosić w sobie głębokie
przekonanie, że to co pomocne, już znajduje się w kliencie, który jest ekspertem w
zakresie możliwości i sposobów rozwiązywania swoich problemów.
Interwent ma za zadanie:
• towarzyszyć klientowi w kryzysie, celem uzyskania przez niego równowagi i

samodzielności;
• zapobiegać, jak długo to możliwe, instytucjonalizacji i hospitalizacji klienta, za pomocą

alternatywnych rozwiązań;
• proponować nowe spojrzenie na sytuację poprzez inicjowanie procesów zmian

(legislacyjnych, systemowych, indywidualnych, psychologicznych).

Przede wszystkim, celem interwenta jest wspomaganie sposobów radzenia sobie 
właściwych dla danej osoby.
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Interwent kryzysowy -
z jakimi problemami przychodzi do niego klient?

Do interwenta zgłaszają się ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, jakimi są różnego
rodzaju kryzysy:
• rozwojowe (naturalne przemiany w toku rozwoju powodujące gwałtowną zmianę;

wywołują silną reakcję emocjonalną; np. urodzenie dziecka, rozwód, nowa praca);
• sytuacyjne (zdarzenia nagłe i nieoczekiwane, których nie można kontrolować, a które

wywołują silny wstrząs, zaburzają poczucie bezpieczeństwa i mają szkodliwy wpływ na
funkcjonowanie jednostki; np. śmierć kogoś bliskiego, poważna choroba, wypadek,
gwałt, niespodziewana utrata pracy);

• egzystencjalne (dotyczące konfliktów wewnętrznych, związane z takimi istotnymi dla
człowieka aspektami jak poczucie sensu życia, cele życiowe, zaspokajania potrzeb),

• środowiskowe (spowodowane katastrofami naturalnymi – powodzie, trzęsienia ziemi,
tornada, susze lub wywołanymi przez człowieka – wojny, terroryzm itp.).
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Gdzie się zgłosić?

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław, tel. 71 352 94 03, e-
mail: owiik@wp.pl - poradnictwo rodzinne, psychospołeczne, psychologiczne,
pedagogiczne dla dzieci i psychoedukacyjne, schronienie interwencja kryzysowa -
ośrodek całodobowy;

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Nadodrzańskie Centrum Wsparcia - Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, ul. Rydygiera 43-45, 50-248 Wrocław, tel. 71 796 40 85, e-mail:
stop.przemocy@mops.wroc.pl - pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, całodobowe
schronienie, konsultacje interwencyjne (telefoniczne, przez internet, osobiście) -
placówka całodobowa;

• Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 512 198 939 - Wsparcie dla
kobiet, które są fizycznie, emocjonalnie, finansowo bądź seksualnie krzywdzone we
własnym domu - Dyżurni w Telefonie Zaufania świadczą pomoc poprzez uważne
wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, którzy zapragną oparcia w sytuacjach kryzysowych;
na prośbę telefonującego kierują do odpowiednich służb i instytucji oraz informują o
istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.
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