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TERAPIA ŚRODOWISKOWA 
PROFILAKTYKĄ ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
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Absolwentka studiów 
magisterskich na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 
na kierunku prawo. W latach 
2018 - 2021 osoba pierwszego 
kontaktu w Okręgowym 
Ośrodku Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Parczewie 
i Lokalnych Punktach oraz 
asystent rodzinny w Centrum 
Wsparcia Rodzin w 
Stowarzyszeniu Wspierania 
Aktywności BONA FIDES. 
Terapeuta środowiskowy 
w Centrum Pomocy 
Psychologicznej dla dzieci 
i młodzieży Euro - Medica 
sp. z o.o. Wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia dla Rodzin 
Lubelszczyzny Forte.

Terapia środowiskowa jako element opieki psychiatrycznej
pojawiła się w Polsce niedawno, bo w założeniach
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2017-2022. Pomysł był odpowiedzią na gwałtowny
wzrost populacji osób zmagających się z problemami 
i konsekwencjami pogarszającego się zdrowia
psychicznego. Badania przeprowadzone w 2017 roku
ujawniły, iż co siódme dziecko w naszym kraju odczuwa
niezadowolenie ze swojego życia w stopniu, który wymaga
specjalistycznej pomocy. W dalszej perspektywie zjawisko
nasiliło się w wyniku pandemii. Terapeuta środowiskowy
to osoba, która wkracza w szeroko rozumiane środowisko
osoby w kryzysie psychicznym, aby realizować tę część
procesu terapeutyczno-diagnostycznego, która wspiera
zasoby środowiskowe i oparcie społeczne pacjenta. 
W praktyce terapeuta środowiskowy wchodzi z pacjentem
w relację w jego naturalnym otoczeniu, aby następnie 
w zaufaniu weryfikować zasoby terapeutyczne całego
środowiska pacjenta.
Terapeutę środowiskowego można spotkać 
w środowiskowych placówkach służby zdrowia, 
takich jak poradnie zdrowia psychicznego, oddziały
dzienne czy zespoły leczenia środowiskowego, 
a także w placówkach organizowanych przez pomoc
społeczną, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy
samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej i usługi
opiekuńcze. W przypadku dzieci i młodzieży pomoc 
tego specjalisty jest dostępna w ośrodkach środowiskowej
opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
 i młodzieży (nazywane I poziomem referencyjnym), gdzie
po zgłoszeniu – niewymagającym skierowania – terapeuta
rozpoczyna pracę z pacjentem po diagnozie
psychologicznej. 
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W jaki sposób terapia środowiskowa może ograniczyć zjawisko przemocy 
w rodzinach?
Pomoc psychologów i psychiatrów dla osób doświadczających pokrzywdzenia przemocą 
od wielu lat jest włączona w ofertę Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,
działających w ramach Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Dzieci trafiające pod opiekę ośrodków Funduszu w przeważającej liczbie
mają już doświadczenie pokrzywdzenia przemocą polegającą na biciu, wyzywaniu,
szykanowaniu, ośmieszaniu, zmuszaniu do uległości psychicznej bądź fizycznej 
czy nadużyciach w sferze seksualnej. W takich przypadkach realizowana jest pomoc 
w niwelowaniu skutków, którymi są swoiste dolegliwości psychiczne związane z doznanym
urazem, zwane czasem ogólnie „zaburzeniami potraumatycznymi”, czyli ostrymi
zaburzeniami stresowymi (acute stress disorder – ASD), a przede wszystkim zaburzenie
stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder – PTSD). W tych sytuacjach przemoc
jest zjawiskiem dokonanym, a w system rodziny nią dotkniętej wkraczać winien cały zespół
prawno-korekcyjny. Udział terapeuty środowiskowego w tej grupie ma za zadanie złagodzić
restrykcyjny charakter oddziaływań policji, sądu czy służb społecznych. 
Wyzwaniem równie ważnym dla terapii środowiskowej są te oddziaływania, 
które zapobiegają oraz wstrzymują w zaraniu występowanie przemocy w rodzinach, 
których członkowie cierpią na zaburzenia i choroby psychiczne. Współczesna psychologia 
i pedagogika częściej dostrzegają profilaktyczne zastosowanie diagnozy rodziny
 z jej społecznym otoczeniem i przez pryzmat jej zasobów, deficytów oraz potrzeb. System
rodzinny skrywa w sobie olbrzymi potencjał. Argumentem przemawiającym 
za zaangażowaniem terapeutów środowiskowych w sieć wielospecjalistycznej pomocy 
dla osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem i izolacją społeczną jest fakt, iż rodzina 
ma olbrzymią siłę do destrukcji, ale też do konstrukcji, homeostazy, czyli zachowania
równowagi. Dysfunkcje zaś ujawniają się w czasie kryzysów rodziny o podłożach
zdrowotnych, wychowawczych, finansowych i innych.
Pierwsze sygnały zaburzeń zdrowotnych dzieci o podłożu psychicznym wywołują u rodziców
nierzadko skrajne reakcje, wśród których spotyka się niedowierzanie, chęć
zdyscyplinowania, podejrzenia o próbę „ugrania” przez dziecko przywilejów czy izolowanie 
w celu pozbawienia „złych wpływów” rówieśników. Od tego dzieli krok do wprowadzania
narzędzi wychowawczych, które mają znamiona przemocy psychicznej. Rola terapeuty
środowiskowego polega wtedy na prowadzeniu zarówno konsultacji rodzinnych i
instytucjonalno-rodzinnych dotyczących problemów dziecka lub nastolatka, jak i edukacji
rodziców i wychowawców, rozwijającej ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem 
i mającej na celu umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne. 
Może to być także prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących szerzej rozumianej
społeczności lokalnej.



Przy tej okazji warto podkreślić oczywisty dla praktyków zagadnienia przemocy, 
ale niekoniecznie dla opiekunów fakt, iż dzieci wychowujące się w rodzinie, 
w której występuje przemoc, narażone są na dwa rodzaje krzywd:
- gdy bezpośrednio doświadczają przemocy,
- kiedy są świadkami przemocy dotykającej rodziców, opiekunów lub osób bliskich.

W drugim przypadku dzieci – świadkowie przemocy, doświadczając silnych emocji – strachu
o siebie i bliskich, lęku przed bólem, niepewności, bezradności – często wchodzą w role,
które bardzo je obciążają i narażają na atak, m.in. obrońcy/opiekuna dla rodzeństwa 
(np. uspokajają czy fizycznie chronią rodzeństwo), obrońcy/opiekuna dla krzywdzonego
rodzica (np. stają w jego obronie) czy kozła ofiarnego (np. swoim zachowaniem próbują
odciągnąć uwagę osoby stosującej przemoc od drugiego rodzica czy rodzeństwa). 
I ta bardzo liczna grupa młodych pacjentów z niespecyficznymi objawami zdrowotnymi,
przekierowywanych od lekarza do psychologa, wymaga wielowymiarowego wsparcia.
Terapia środowiskowa przynosi nieocenione efekty w kontekście rozwiązywania różnych
problemów o podłożu psychologicznym u dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Jej szczególna
rola uwydatnia się w sytuacji przemocy w rodzinie jako działania interdyscyplinarnego,
integrującego różne środowiska społeczne przy wykorzystaniu metod psychoedukacji
i wsparcia mającego na celu poszerzenie wiedzy o sobie, o swoich problemach lub chorobie,
a także o sposobach radzenia sobie ze stresem, co pomaga zapobiegać nawrotom i pozwala
stawić czoła różnym wyzwaniom oraz motywować do zmian.

Gdzie szukać pomocy?
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Jest to przede wszystkim pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna i materialna.
Bezpłatną i adekwatną do rodzaju pokrzywdzenia pomoc można uzyskać w jednym 
z Okręgowych Ośrodków lub Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,
tworzących Ogólnopolską Sieć Pomocy Pokrzywdzonym. Wykaz wszystkich organizacji, 
które świadczą pomoc znajduje się na stronie internetowej Funduszu
Sprawiedliwości:www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl (należy wybrać opcję „Potrzebujesz
pomocy”, a następnie „Znajdź ośrodek pomocy”). W celu otrzymania wsparcia z Funduszu
Sprawiedliwości można też kontaktować się z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym 
pod numerem +48 222 309 900 lub pisać na adres e-mail: info@numersos.pl.
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