
 

1 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

PLAN WDROŻENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA:  

Zdrowienie 

• Bądź uważny na stany emocjonalne swoich pacjentów – w razie potrzeby zwróć się o 
pomoc/zaproponuj wsparcie specjalisty 

• Pytaj oraz uwzględniaj podstawowe potrzeby pacjenta 
• Dbaj o swoje wykształcenie, poszerzaj swoją wiedzę na temat różncyh form 

leczenia/wsparcia pacjenta 
• Dostosowuj wybierane metody możliwie indywidualnie do pacjenta 
• Dbaj, zapraszaj do współpracy innych specjalistów – praca w zespole może być szczególnie 

cenna w procesie zdrowienia pacjenta 

Aktywne słuchanie i komunikacja 

• W miarę możliwości pozwalaj pacjentowi dokańcxać swoje wypowiedzi 
• Staraj się nawiązywać kontakt wzrokowy, używaj zwrotów grzecznościowych, zapamiętaj 

imię pacjenta, mów spokojnym głosem 
• W rozmowie z pacjentem dbaj o przekazywanie chociaż części rzetelnej wiedzy w prosty 

sposób 
• Bądź czujny na różne (nie zawsze związane z chorobą) informacje od pacjenta lub 

obserwowane objawy mogące świadczyć o przemocy, chorobach psychicznych – 
DOPYTUJ 

Pozytywne przeformułowanie 

• Jasno i prosto pytaj o potrzeby i oczekiwania pacjenta 
• Zauważ chociaż 1 zasób/przyjemną rzecz/coś co już ma bądź osiągnął pacjent  
• Doceń i nazwij to, że pacjent sięgnął po twoją pomoc 
• W wywiadzie z pacjentem uwzględnij:  

- sposób radzenia sonie pacjenta z taką samą lub podobną sytuacją w przeszłości;  
- to co do tej pory było/jest  według pacjenta jego sukcesem w leczeniu/chorobie  
- jakich informacji na teraz potrzebuje od Ciebie pacjent 
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Wzmacnianie  

• komplementuj/doceń wcześniejsze działania, próby leczenia 
• zapytaj pacjenta co już wie o swojej chorobie (podkreśl wiedzę opartą na faktach) 
• pytaj o możliwości i umiejętności pacjenta, które może wykorzystać tu i teraz 
• staraj się używać w trakcie rozmowy z pacjentem słów/zwrotów: 

- dosotosowanych do wieku 
- dosotosowanych do specyfiki wyrażania się pacjenta 
- dosotosowanych do kontekstu społecznego pacjenta 
 

Wspierająca relacja  

• Budowanie zaufania oraz zasobów dookoła dziecka 
• Zapewnianie o dyskrecji  
• Akceptacja dziecka, tak by dziecko wiedziało że nie jest złe, ale jego zachowanie jest 

niewłaściwe 

Aktywizacja 

• Dawanie dziecku zadań, powierzanie konkretnych ról w grupie/klasie oraz 
odpowiedzialności za zadania 

• Wspieranie samodzielności dziecka przy podejmowaniu działań 
• Organizowanie sytuacji tak, by dziecko miało okazję sprawdzać się w nowych sytuacjach  

 

PLAN WROŻENIA DLA PRACOWNIKÓW EDUKACJI 

Pozytywne Przeformułowanie 

• praca nad myślami  
• techniki poznawczo – behawioralne 
• zauważanie i nazywanie sukcesów 
• zmiana w dokumentacji, w używanym języku 
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• czerpanie z metod pracy takich jak dialog motywujący, pozytywna dyscyplina 
• zmienianie perspektywy beneficejnta, koncentracja na oczekiwaniach i potrzebach 
• wychodzenie poza myślenie systemowe i stereotypowe, zmiana perspektywy 
• koncentrowanie się na zasobach klienta 

Wzmacnianie  

• Używanie metafor do pracy z klientem 
• Układanie strategii przetrwania, zadawanie dziecku pytań z czym ma trudności i jak sobie z 

nią poradzić  
• Przedstawienie sposobów radzenia sobie z agresją i złością  
• Praca nad kompetencjami i umiejętnościami dziecka, wykorzystywanie w tym jego zasobów 

i talentów 

Aktywizacja 

• Dawanie dziecku zadań, powierzanie konkretnych ról w grupie/klasie oraz 
odpowiedzialności za zadania 

• Wspieranie samodzielności dziecka przy podejmowaniu działań 
• Organizowanie sytuacji tak, by dziecko miało okazję sprawdzać się w nowych sytuacjach  

Zdrowienie 

• Uwaga skoncentrowana na emocjach dziecka 
• Dostarczenie wiedzy o traumie i skutkach – zwiększanie świadomości 
• Wsparcie dziecka w mówieniu o emocjach 
• Wsparcie w poszukiwaniu innych specjalistów, poszukiwanie nowych forma wsparcia 

dziecka 
• Stworzenie zespołu interdyscyplinarnego działającego, by pomóc dziecku 

Aktywne słuchanie 

• Stworzenie zasad komunikacji, mówienie o sobie a nie o innych 
• Stosowanie komunikacji oparte na NVC 
• Poświęcanie dziecku naszej uwagi 
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• Znajomość procedur karnych i zasad interwencji, gdy dziecko zgłasza przemoc 
• Otwarta postawa – szczerość i otwartość na dziecko i jego potrzeby  

Wspierająca relacja  

• Budowanie zaufania oraz zasobów dookoła dziecka 
• Zapewnianie o dyskrecji  
• Akceptacja dziecka, tak by dziecko wiedziało że nie jest złe, ale jego zachowanie jest 

niewłaściwe 

 

 

 

PLAN WDROŻENIOWY DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI SPOŁECZNIEJ 

Pozytywne przeformułowanie  

• Szukanie wyjątków, pokazywanie alternatywnych możliwości działania 
• Pomoc w znalezieniu celów życiowych, które są nadzieją na przyszłość (budowanie 

przyszłości) 
• Rozważenie możliwości radzenia sobie z sytuacją i poprawy życia (diagnoza trudności i jak 

wykorzystywać swoje mocne strony, by sobie z nimi radzić) 

Wzmacnianie: 

• Komplementowanie, motywowanie oraz szukanie zasobów – dostrzeganie ich  
• Pomoc w wyszukiwaniu predyspozycji zawodowych i możliwości jak je wykorzystać w 

życiu 
• Wyszukiwanie sukcesów z przeszłości  
• Poszukiwanie zainteresowań wraz z beneficjentem  
• Sprawdzanie jak kiedyś radziłem sobie z trudnymi sytuacjami, wypracowywanie strategii 

jak radzić sobie w trudnych sytuacjach 
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Aktywizacja i sprawczość; 

• Wyszukiwanie możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych wraz z 
beneficjentem 

• Pomoc w zapisywaniu dzieci do placówek dziennego wsparcia 
• Poszukiwanie pomysłów i wspieranie spędzania wspólnego czasu z dziećmi  
• Utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą 

Zdrowienie: 

• Znalezienie odpowiedniej ścieżki wsparcia długofalowej dla beneficjenta np. psychoterapia, 
zajęcia grupowe, szkoła dla rodziców, grupa wsparcia 

• Wspieranie w regularnych wizytach u specjalistów  
• Praca z asystentem rodziny/spisanie kontraktu 
• Wspieranie zdrowienia, dzielenie się emocjami 

Aktywne słuchanie, komunikacja: 

• Używanie metod komunikacji takich jak parafaraza, odzwierciedlenie 
• Podążanie za tym co wnosi beneficjent, nazywanie uczuć  
• Towarzyszenie w realizowaniu zadań 
• Regularne spotkania, indywidualne podejście do beneficjenta 
• Okazywanie szacunku wzajemnie oraz nieoceniająca postawa w trakcie spotkań 
• Dostosowywanie języka do klienta i jego okresu rozwojowego 
• Umiejętność skupienia się na rozmowie 
• Tworzenie odpowiednich warunków rozmów z beneficjentami (czas i miejsce) 

Wspierająca relacja: 

• Wysłuchanie beneficjenta, wspieranie go we wdrażaniu planu zdrowienia 
• Wspieranie beneficjenta w podjętych decyzjach  
• Szukanie z beneficjentem mocnych stron i wykorzystywania ich w swoim życiu 

PLAN WDROŻENIOWY DLA GRUPY PRACOWNIKÓW MUNDUROWYCH 
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Pozytywne przeformułowanie 

• Pokazywanie nowej perspektywy 
• Poszukiwanie zasobów do proadznia sobie z trudnymi sytuacjami 
• Przkezywanie i poszerzanie swojej wiedzy (scenariusze, broszury) 

Wzmacnianie 

• Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które będą mogły pomóc beneficjentom 
• Prowadzenie superiwzji dla pracowników 

Aktywizacja i sprawczość 

• Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla beneficjentów 
• Wysłuchanie dzieci zgodnie z procedurą prawną 
• Przesłuchiwanie dzieci w warunkach do tego odpowiednich  

Zdrowienie 

• Prowadzenie spokojnej rozmowy z dzieckiem 
• Wyjaśnienie wszystkim jaki jest cel rozmowy i dlaczego rozmawiasz z dzieckiem 
• Znajomość tematu przemocy, jej skutków i jak ofiara reaguje i zachowuje się po takim 

doświadczeniu 

Aktywne słuchanie i komunikacja 

• Stosowanie parafrazy i otwartych pytań 
• Otwarcie i rozumienie emocji osób z którymi pracujemy 

Wspierająca relacja 

• Rozumienie emocji dziecka i jego opiekunów 
• Superiwzje po trudnych doświadczeniach dla pracowników 

 

 


