
Rówieśnicza 

interwencja 

kryzysowa 
Jak przygotować 

młodzież do 

pomagania swoim 

rówieśnikom 



1.Czym jest rówieśnicza interwencja 

kryzysowa? 

 

2.Wybrane problemy psychiczne 

nastolatków. 

 

3.  Zasady rówieśniczej interwencji 

kryzysowej. 



Kryzys – reakcja na wydarzenie, 

niosąca ze sobą traumatyczny 

charakter. 

Interwencja kryzysowa – pierwsza 

pomoc psychologiczna w sytuacji 

kryzysu. 

Rówieśnicza interwencja kryzysowa jest 

wsparciem mentalnym, świadczonym 

rówieśnikom - nie jest profesjonalną 

pomocą. 



Wybrane problemy psychiczne 

nastolatków: 

 

 Niska samoocena 

 Depresja 

 Samouszkodzenia, myśli, plany i 

zamachy samobójcze 



Niska samoocena wynika z 

indywidualnej interpretacji tego, co inni 

do nas mówią, jak to mówią i jak się 

zachowują. 



Niska samoocena 

Negatywne  

komunikaty 

Trudne 

doświadczenia 
Brak 

sprawczości 



Depresja – zaburzenie afektu, 

charakteryzujący się obniżeniem nastroju, 

utratą zainteresowań i odczuwania 

przyjemności, spadkiem energii i 

poczucia własnej wartości, 

przeświadczeniem o własnej winie za 

wszelkie zdarzenia, zaburzeniami snu  

i apetytu oraz trudnościami w 

koncentracji.  



Jest to trudna do leczenia, długotrwała, 

nawracająca, czasami śmiertelna 

choroba, będąca źródłem bardzo 

dużego cierpienia. 



Stereotypy dotyczące depresji 



Samookaleczenia i czyny samobójcze 

- przyczyny i mechanizm 



Jak możemy pomóc w domu i w szkole? 

 

 Obserwować 

 Rozumieć 

 Towarzyszyć i wspierać 

 Akceptować osobę 

 Psychoedukować 

 Obserwować pod kątem 

samouszkodzeń i myśli samobójczych 

 Uczyć wsparcia rówieśniczego 

 Zaproponować wsparcie specjalistów 



Jak psychoedukować młodzież do 

rówieśniczej interwencji kryzysowej? 

 

 



Czego nigdy nie robić: 

 

 Obiecywać zachowanie tajemnicy 

 Nie mówić „będzie dobrze”, „inni mają 

gorzej”, „weź się w garść”, „to twoja 

wina”, „zrób coś, żeby wyzdrowieć” 



Co robić: 

 

 Możesz odmówić pomocy, jeśli jest 

ona związana z twoim zagrożeniem – 

odeślij do specjalisty 

 W sytuacji kryzysu twoim zadaniem jest 

pomóc przywrócić spokój 

 Akceptuj fakt, że ktoś jest w kryzysie i 

przeżywa trudne emocje 

 Wyraź swoje emocje 

 



Co robić: 

 

 Poinformuj, czego nie należy robić w 

kryzysie – nie używaj alkoholu ani 

substancji psychoaktywnych, nie 

podejmuj ważnych decyzji 

 Pomóż wymyśleć plan działania i 

dodawaj odwagi do jego realizacji 

 Bądź dyspozycyjny, ale pamiętaj o 

swoim bezpieczeństwie 

 Skieruj do pomocy profesjonalnej 



Pamiętaj o granicach lojalności 
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