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INTERWENCJA KRYZYSOWA W TELEFONIE ZAUFANIA

Jedną z form ubiegania się o pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych jest możliwość korzystania z telefonów zaufania. Telefon
zaufania daje możliwość uzyskania szybkiej pomocy.
Zaletą telefonu zaufania jest anonimowość. Często łatwiej jest
porozmawiać o swoich problemach z kimś zupełnie dla nas obcym.
Telefon zaufania wspiera, obiektywnie informuje i pomaga.



TELEFON ZAUFANIA - JAK DZIAŁA

U podstaw idei telefonu zaufania leży przekonanie, że człowiek ma siłę, aby
poradzić sobie ze swoimi problemami, że to, co najbardziej pomocne znajduje
się w nim, należy tylko to aktywować, uruchomić, ujawnić. Człowiek
potrzebuje przestrzeni, w której poczuje się autonomiczny i odpowiedzialny za
siebie, w której odszuka tkwiące w nim, oraz w jego otoczeniu zasoby i
perspektywy umożliwiające przezwyciężenie trudności. Przestrzeń tę
współtworzy interwent telefonu zaufania. Jest to przestrzeń, w której człowiek
otrzymuje czas, uwagę, zrozumienie. Otrzymuje też wysłuchanie. Dzwoniący
na telefon zaufania ma okazję opowiedzieć o tym, co go trapi. Rozwijając
opowieść może uwolnić się od emocji, które utrudniają analizę problemu. W
trakcie rozmowy przez telefon zaufania uzyskuje też informację, że jest osobą
wartościową, jest w stanie poradzić sobie z problemem, a gdy sama sobie nie
radzi, zasługuje na pomoc innych. Może też uzyskać informacje pomocne dla
rozwiązania problemu.



TELEFON ZAUFANIA - WSPARCIE

Telefon zaufania ma stwarzać osobie zgłaszającej się po pomoc możliwość, by w życzliwym,
bezpiecznym i anonimowym kontakcie powierzyła komuś kłębiące się w niej emocje,
niezależnie od tego, z czym są związane. Fundamentalna zasada telefonu zaufania głosi, że
możliwość wypowiedzenia się w ważnych i trudnych dla siebie sprawach powinna być
dostępna każdemu dzwoniącemu, całodobowo, w warunkach anonimowości i dyskrecji.
Tego typu pomoc telefoniczna opiera się na założeniu, że klient dzwoni z deficytem
"pojemności emocjonalnej", tzn. z trudnością "pomieszczenia" w sobie i wytrzymania
emocji, które przeżywa. Pomoc telefonu zaufania polega więc na aktywnym, wspierającym
słuchaniu.
Interwent telefonu zaufania pomaga klientowi w rozpoznaniu i nazwaniu trudności,
analizowaniu możliwych dla klienta sposobów postępowania w tej sytuacji, szukaniu oparcia
w sobie i najbliższym otoczeniu itp.



TELEFON ZAUFANIA - WSPARCIE
Działanie to opiera się na założeniu, że klient dzwoni przede wszystkim z deficytem
rozpoznania własnego potencjału do zmiany, trudnościami w ocenie sytuacji i planowaniu
działań. Pomoc telefoniczna polega więc na mobilizowaniu odpowiedzialności i zasobów
klienta w jego trudnej sytuacji.
To, że interwent podczas rozmowy ma podtrzymywać odpowiedzialność klienta za pomoc
sobie, oznacza rozpoznanie, co w sytuacji klienta jest możliwe do zrobienia dla niego
samego i przez niego samego. Odpowiedzialność jest więc niejako przeciwieństwem
biernej zależności. Nie oznacza to, że klient ma rozwiązać swój problem całkiem sam. Ma
raczej przyjąć postawę aktywną w jego rozwiązaniu (w przeciwnym razie może nadal trwać
w impasie).
Przejawem takiej odpowiedzialności za siebie, może być zwrócenie się do innych osób
(lekarza, psychoterapeuty, pedagoga, rodzica, grupy wsparcia itp.), która może lepiej
pomóc niż interwent telefonu. Warto podkreślić, że podtrzymywanie odpowiedzialności
klienta, nie ma nic wspólnego z obwinianiem go ("sam jesteś za to odpowiedzialny").



TELEFON ZAUFANIA - OBIEKTYWNE 
INFORMOWANIE

Obiektywne informacje, podczas rozmowy przez telefon zaufania, to: 
• dostarczanie wiedzy o problemie (charakter problemu zależy od specyfiki

telefonu),
• dawanie wskazówek co do sposobów pokonania trudności,
• udzielanie informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, o

procedurach, jakie trzeba podjąć itd.
Tego typu działanie telefonu zaufania opiera się na założeniu, że klient dzwoni 
przede wszystkim z deficytem informacji i wiedzy. Pomoc telefoniczna polega 

głównie na dostarczeniu mu brakującej wiedzy czy informacji.



TELEFON ZAUFANIA – EKWIPUNEK INTERWENTA

Określając katalog elementów „interwencyjnego ekwipunku” należy ująć go w kategoriach: cech, 
umiejętności, wiedzy i doświadczenia.
Cechy dobrego interwenta:
• otwartość
• odwaga
• cierpliwość
• odpowiedzialność
• samoświadomość
• autentyczność
• życzliwość
• akceptacja
• dyskrecja
• dociekliwość
• kreatywność



TELEFON ZAUFANIA – EKWIPUNEK INTERWENTA

Umiejętności interwenta:
• wgląd
• umiejętności komunikacyjne (dobre słuchanie i jasne formułowanie własnego przekazu)
• sprawność w nawiązywaniu dobrego, pogłębionego kontaktu
• udzielanie wsparcia
• wentylowanie emocji
• motywowanie
• trafne określanie problemu i koncentrowanie się na nim
• kontrola własnych emocji
• asertywność
• stosowanie różnych narzędzi terapeutycznych
• współpraca
• budowanie systemu wsparcia
• chronienie i regeneracja samego siebie



TELEFON ZAUFANIA – EKWIPUNEK INTERWENTA

Przydatne dla interwenta obszary wiedzy:
• psychologia (osobowości, rozwojowa, kliniczna, społeczna)
• psychopatologia
• socjologia
• elementy prawa
• elementy medycyny (pierwsza pomoc)
• teologia
• orientacja w problemach kulturowych
• system instytucji, które mogą być użyteczne w budowaniu sieci

wsparcia



TELEFON ZAUFANIA – EKWIPUNEK INTERWENTA

Doświadczenie:

Wszelkie dobre /w tym trudne ale pozytywnie rozwiązane/ doświadczenia życiowe mogą
stanowić bezcenny zasób użyteczny w pomaganiu. Wśród nich doświadczenia małżeńskie,
rodzicielskie, zawodów pomagających, porażek i sukcesów, własnej pracy nad rozwojem,
mogą zostać spożytkowane dla dobra klienta.

Wydawać by się mogło, że posiadanie takiego „ekwipunku" jest mało realne - gdyby jednak
pozwolić sobie na chwilę refleksji to pewnie okazałoby się, że posiadamy wiele z
wymienionych elementów.
To, co istotne, a czym nie dysponujemy może być widziane jako szczególne okazje do
rozwoju. Interwent kryzysowy, by się nie wypalić, by móc być pomocny musi dbać o własny
stały rozwój.



TELEFON ZAUFANIA - ROZMOWA

Czas rozmowy w telefonie zaufania jest nieograniczony.
Osoby dzwoniące mają prawo do zachowania anonimowości.
Specjaliści udzielają przeżywającym trudności wsparcia, a w razie potrzeby mogą także
skierować do specjalisty.
Specjaliści w trakcie rozmów zadają pytania otwarte, zostawiając tym samym osobie
zgłaszającej się po pomoc możliwość wybrania i przedstawienia tych informacji, które
wydają się jej ważne. Inaczej jest, gdy osoby w kryzysie są małomówne, zrezygnowane,
będące w depresyjnym nastroju lub niepewne, czy w ogóle chcą rozmawiać. Specjaliści
zadają wówczas kilka pytań zamkniętych, co pozwala przełamać pierwsze lody i zachęcić
osoby zwracające się o pomoc do rozmowy.



TELEFON ZAUFANIA - ROZMOWA
• Wysłuchanie oraz ocena bezpieczeństwa - pierwsze chwile rozmowy to czas na wyrzucenie

z siebie emocji przez osobę dzwoniącą. Jest to przestrzeń na wysłuchanie tego, co osoba
dzwoniąca doświadcza na co dzień, co pozwala jej poczuć ulgę. Jednocześnie sprawdzamy
na ile osoba dzwoniąca jest bezpieczna, czy jest w bezpiecznym miejscu (czy przemoc dzieje
się teraz), co zamierza zrobić (czy ma zamiar samobójczy).

• Odzwierciedlenie emocji - czas na nazwanie tego, co słyszymy od osoby dzwoniącej, jakie
emocje jej towarzyszą, co przeżywa. Umożliwia to zaakceptowanie przez osobę dzwoniącą,
że ma prawo tak się czuć w danej sytuacji.

• Zdefiniowanie problemu i “nazwanie przemocy” - jest to miejsce na określenie tego, co
przeżywa osoba dzwoniąca oraz co jest dla niej największą trudnością w tej sytuacji –
problemem, do którego możemy szukać rozwiązań. Nazwanie, że tego, co doświadcza osoba
dzwoniąc, że np.: jest to przemoc psychiczna.

• Szukanie rozwiązania i docenianie kontaktu - wspólne poszukiwanie możliwości, jakie ma
osoba dzwoniąca. Pokazywanie, co z naszej perspektywy może być, pomocne i sprawdzanie,
czy jest to realne dla osoby dzwoniącej. Wzmocnienie tego, że zadzwoniła i szuka wsparcia.
Przekazanie listy placówek, gdzie może się udać osoba dzwoniąca.



TELEFON ZAUFANIA – ETAPY ROZMOWY



TELEFON ZAUFANIA - INTERWENCJA

Pomoc osobie w kryzysie poprzez telefon zaufania polega również na uruchomieniu
działań kryzysowych wobec niej. Jeśli klient znalazł się w trudnym położeniu, np. na skutek
próby samobójczej, rozwoju choroby psychicznej, oznacza to konieczność kontaktu i
współpracy z odpowiednimi placówkami (np. pogotowiem ratunkowym, szpitalem,
pogotowiem opiekuńczym itp.). Może także oznaczać współpracę z zespołem, który uda się
z interwencją.
Interwent telefonu zaufania uruchamia proces pomagania klientowi, który sam ma
ograniczone możliwości (zewnętrzne lub wewnętrzne) pomocy samemu sobie, oraz
pilotuje sprawę klienta do czasu przejęcia jej przez specjalistyczne placówki.
Tego typu działanie opiera się na założeniu, że klient dzwoni przede wszystkim z deficytem
sił i możliwości działania. Pomoc telefoniczna jest wtedy wstępem do interwencji
kryzysowej.





TELEFON ZAUFANIA - INTERWENCJA 
WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

Trudne, kryzysowe sytuacje, z którymi może zadzwonić dziecko:
• konflikt rodziców
• przemoc psychiczna/fizyczna
• uzależnienie rodzica
• narastający obniżony nastrój
• strata/ żałoba (rozstanie, utrata przyjaciela, śmierć, wyjazd bliskiej osoby)
• samookaleczenia
• myśli samobójcze
• próba samobójcza



TELEFON ZAUFANIA - INTERWENCJA WOBEC 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Ważne elementy w rozmowie:
NAJWAŻNIEJSZE W ROZMOWIE KRYZYSOWEJ JEST ZAPEWNIENIE DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA!

• Zebranie informacji o sytuacji dziecka przy użyciu narzędzi rozmowy psychologicznej (parafraza, 
klaryfikacja, otwarte pytania, odzwierciedlenia): o tym od jak dawna dana sytuacja trwa, co 
dokładnie się dzieje (na tyle, na ile dziecko ma gotowość opowiedzenia).

• Pytanie o uczucia dziecka.
• Jeśli dziecku samemu trudno jest nazwać uczucia, sugerowanie poprzez odzwierciedlenia jak 

można się czuć w danej sytuacji (wyobrażam sobie, że możesz czuć się..., domyślam się, że 
możesz czuć..., rozumiem, że możesz...).

• Normalizowanie przeżyć.
• Odbarczenie z poczucia winy - często obecne w przypadku przemocy czy konfliktu rodziców.
• Pytanie o zasoby - przyjaciół, osoby bliskie, dotychczasowe sposoby radzenia sobie.
• Pytanie o oczekiwania - czego potrzebuje.
• Urealnianie - pokazywanie, co jest w obrębie możliwości dziecka, a do czego może potrzebować 

pomocy dorosłych.
• Jeśli jest przestrzeń - wspólne szukanie rozwiązań.





TELEFON ZAUFANIA - INTERWENCJA WOBEC DZIECI 
I MŁODZIEŻY

Formy pomocy i możliwe działania:
• W przypadku przemocy - zgłoszenie na policję bądź do sądu rodzinnego o

wgląd w sytuację dziecka. Zebranie informacji od dziecka - gdzie mieszka, jak
ma na imię. Poinformowanie go, dlaczego ważne jest zgłoszenie („jeśli nic nie
zrobimy, sytuacja się nie zmieni”, „najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo”,
„nikt nie ma prawa Cię krzywdzić”, „dorośli mają zapewnić Ci
bezpieczeństwo”);

• W przypadku myśli samobójczych - dopytanie o treść tych myśli o to, jak sobie
z nimi radziło do tej pory: czy rozmawiało z kimś o tym, czy ktoś wie, co robiło,
gdy te myśli nachodziły, ocena ryzyka popełnienia samobójstwa
uwzględniając: sytuację dziecka w danej chwili, stan psychofizyczny, depresja,
poprzednie próby samobójcze, samobójstwa w bliskim otoczeniu,
uzależnienia, przemoc, ew. ciążę, przygotowanie metody popełnienia
samobójstwa oraz określenie czasu (plan), dostępność środków (leki, alkohol,
sznur, żyletki itp.), sprawdzenie czy dziecko nie jest w trakcie próby
samobójczej;



TELEFON ZAUFANIA - INTERWENCJA WOBEC DZIECI I 
MŁODZIEŻY

• Jeśli dziecko ma w swoim otoczeniu osoby, którym ufa, ale obawia się o takich myślach
powiedzieć: rozmowa o tym niepokoju, czego dotyczy, urealnianie lęku (dziecko może
np. bać się, że rodzic się zdenerwuje: rozmawiamy wówczas o jego doświadczeniu w
kontakcie z rodzicem: czy były wcześniej sytuacje, w których dziecko opowiedziało o
czymś trudnym a ta osoba mu pomogła), zachęcanie (ALE nie zmuszanie) do ujawnienia
swoich emocji otoczeniu.

• Jeśli nie ma takich osób: towarzyszenie dziecku i odzwierciedlanie jego uczuć,
okazywanie postawy wspierającej: „domyślam się, że te uczucia mogą być męczące, że
samemu/samej Ci z tym było trudno”, wzmocnienie dziecka, że zadzwoniło, podzieliło
się tym co przeżywa. Sprawdzenie jakie dziecko ma plany na najbliższe godziny, dni.
Jeśli dziecko zgłasza, że samo nie wie co będzie, że nie ma siły, wówczas wspólne
szukanie rozwiązań stojących na straży bezpieczeństwa dziecka: ustalenie komu my
moglibyśmy o tym, co ono przeżywa powiedzieć (rodzic, babcia, ciocia, itp.) i co z tego
co opowiedziało jest do ujawnienia. Pokazywanie dziecku, że nie jest samo, że są osoby,
którym zależy na jego bezpieczeństwu.



TELEFON ZAUFANIA - INTERWENCJA WOBEC DZIECI I 
MŁODZIEŻY

Interwencja:
Jeśli dziecko jest zdecydowane podjąć próbę samobójczą i zgłasza plan: dopytanie o plan,
dopytanie o miejsce, w którym teraz się znajduje, zapewnienie, że chcemy z nim być i
spróbować zadbać o jego bezpieczeństwo. Jeśli prosi o pomoc, zapewniamy ją, jeśli mówi,
że się rozłączy gdy podejmiemy działania, kontynuujemy rozmowę, jednak nie informujemy
o podejmowanych interwencjach.
Ważne jest, aby pozostać z dzieckiem na linii tak długo jak to możliwe, wyznaczając inną
osobę do przeprowadzenia interwencji.
Interwencję przeprowadza druga osoba, z którą umawiamy się na kontakt
smsowy/mailowy w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia i zdrowia. W trakcie rozmowy
przesyłamy smsem/ mailem tej osobie dane, kontynuując rozmowę z dzwoniącym. Osoba
przekazuje informacje i dane policji/ dyspozytorowi.
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