
Okres ostatnich 18 miesięcy był  
niezwykle trudny dla rodzin. 
Różne gospodarstwa domowe stają przed różnymi wyzwaniami – ale jedną rzecz wspólną 
dla wszystkich jest zdrowie psychiczne i znaczenie dbania o nie. W czasie, gdy wszyscy 
zaczynamy wychodzić z pandemii, chcemy zaoferować rodzicom porady, wskazówki 
i pomysły, które pomogą wspierać dobre samopoczucie ich rodzin i ich samych. 
 
Zorganizowana przez Parent Club kampania „Wspieranie dobrego samopoczucia 
w rodzinie” (Boosting Family Wellbeing) ma na celu wsparcie rodziców we wprowadzeniu 
pozytywnych interakcji z dziećmi do ich codziennego rozkładu dnia. Te proste, codzienne 
praktyki mogą pomóc w ograniczeniu sytuacji stresogennych w domu, wspomagają rozwój 
dzieci, a także wzmacniają długotrwałe więzi między rodzicami i dziećmi. 
 
Program „Wspieranie dobrego samopoczucia w rodzinie” prezentuje zasady, które budują 
szczęście, pewność siebie i niezależność dzieci – czyli m.in. pozytywne wzmocnienie, 
bezpieczeństwo, wybór, praca zespołowa i wiarygodność. Ponadto kampania przekazuje 
rodzicom wskazówki, w jaki sposób wpleść te zasady w codzienne życie, pomagając im 
budować pewność siebie i poczucie odpowiedzialności u swoich dzieci. 

Wspieranie 
dobrego samopoczucia 
w rodzinie



Pomoc w budowaniu codziennych relacji
Poprzez zachęcanie rodzin do podejmowania prostych, codziennych kroków, możemy powoli wrócić 
do normalności, a naszym dzieciom pomoże to czuć się bezpiecznie – fizycznie i emocjonalnie – oraz 
mieć większą kontrolę nad dokonywanymi wyborami. Pomaga to również budować zaufanie, działać 
zespołowo oraz wykorzystywać inne, kluczowe umiejętności. Poniższe wskazówki i porady mogą 
naprawdę pomóc w zapoczątkowaniu niewielkich, ale znaczących zmian, dzięki którym dzieci zyskają 
pewność siebie, niezależność i – co najważniejsze – szczęście. Wprowadzenie pozytywnych zmian 
w to, co się dzieje w domu, jest o wiele łatwiejsze niż myślisz!

Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
Członkowie rodziny troszczą się o siebie nawzajem. Czujemy się bezpieczniej, kiedy jesteśmy razem. 
A jeśli jedno z nas czymś się martwi, może to mieć wpływ na nas wszystkich. Pragniemy przekazać 
wskazówki, porady oraz pomysły, zachęcające do wykonywania codziennych, domowych czynności 
i nawiązywania interakcji, które sprawiają, że dzieci czują się bezpieczne – emocjonalnie i fizycznie.

Dawanie dzieciom wyboru
Wszyscy czujemy się bardziej szczęśliwi, kiedy mamy kontrolę. Ale czasami (a może nawet 
w większości przypadków) to, co dzieci mają ochotę robić, bardzo różni się od tego, czego oczekują 
od nich rodzice. Pozwalanie dzieciom na odrobinę kontroli nad własnym życiem może być dla nich 
naprawdę dobre. Uczy to odpowiedzialności i pokazuje, że podejmowanie decyzji niesie za sobą 
pewne skutki. Chcemy zaoferować rodzicom wskazówki, w jaki sposób dawanie wyboru sprawia,  
że dzieci są bardziej szczęśliwe i pewne siebie.



Praca zespołowa
Wspólne działanie może być świetnym sposobem na załatwienie bieżących spraw 
w domu i uniknięcie kłótni o obowiązki domowe. Pomaga to również dzieciom nauczyć się 
współpracy z innymi, co jest wspaniałą umiejętnością, którą warto posiąść w dzieciństwie. 
Szczególnie w przypadku młodszych dzieci rodzice będą prawdopodobnie musieli wykonać 
większość pracy za nie. Mimo to chcemy zaproponować rodzicom pomysły i porady, które 
pomogą im wprowadzić pracę zespołową i sprawią, że dzieci poczują się dobrze z tym,  
że pomagają.

Budowanie zaufania i pewności siebie
Pozwalanie dzieciom na przejęcie odpowiedzialności oraz kontroli nad pewnymi sprawami 
to świetny sposób na budowanie zaufania między rodzicem i dzieckiem. Odniesienie 
sukcesu przy wykonaniu danego zadania wzmacnia również pewność siebie dziecka. 
Pragniemy zaproponować rodzicom kilka wskazówek, które są pomocne w zachęceniu 
dzieci do przejmowania odpowiedzialności oraz uwierzenia we własne siły.

Dbanie o siebie 
Jako rodzice często martwimy się, jaki wpływ ma dana sytuacja na nasze dzieci, lecz 
równie ważne jest dbanie o samych siebie. Dlatego opracowaliśmy szereg wskazówek, 
dotyczących dobrego samopoczucia zarówno rodziców, jak i dzieci. A jeśli kiedykolwiek 
poczujesz, że wszystko cię przytłacza, pamiętaj, że nie jesteś sama(a). Wiele instytucji 
i organizacji oferuje wsparcie, więc nie bój się prosić o pomoc. Porozmawiaj z osobą,  
której ufasz, lub zadzwoń do swojego GP.



Porady i pomysły do wypróbowania
Jest wiele małych rzeczy, które może robić każda rodzina, aby poprawić samopoczucie 
wszystkich jej członków. Dobrą wiadomością jest to, że mogą to być naprawdę proste 
rzeczy, takie jak pozwolenie maluchowi na wybór piżamy przed spaniem lub nawet 
samodzielne spakowanie plecaka do szkoły. Dając dziecku wybór, budujesz jego 
pewność siebie i dajesz mu do zrozumienia, że można mu ufać. Trzymanie się tych 
drobnych, codziennych czynności i dawanie dziecku trochę więcej odpowiedzialności 
jest naprawdę ważne dla jego rozwoju i szczęścia. I jest to również dobre dla ciebie.

Praca zespołowa
Wspólne planowanie jadłospisu na 
kolację pomaga dzieciom czuć się 
bezpiecznie, wzmacnia ich pewność 
siebie oraz pozwala na przekazanie 
im większej odpowiedzialności. 
Możesz również dać im dowolność 
przy wyborze surówki (warzyw) do 
posiłku, a może nawet pozwolić im 
wybrać deser.

Drobne pogawędki
Zanim usiądziesz do kolacji, zapytaj dziecko o czym chciałoby porozmawiać, a następnie postaraj się, aby rozmowa toczyła się na ten temat. Dzięki temu dzieci czują, że mają większą kontrolę nad posiłkami, a także wprowadza to spokój i harmonię.

Odpowiedzialność

Przed posiłkiem, np. 

śniadaniem, obiadem czy 

kolacją, daj dziecku jasną 

instrukcję, jak ustawić 

talerze i rozłożyć sztućce 

na stole. Dzieci mogą być 

odpowiedzialne za wygląd 

stołu i to, gdzie wszyscy siedzą.

Spróbuj każdego dnia usiąść 

z dzieckiem i spędzić z nim 
trochę czasu, tak żeby nikt ani 

nic wam nie przeszkadzało. 
Obserwuj swoje pociechy, 
zauważaj co robią i dawaj 
im znać, że cię to interesuje. 

Pomaga im to uświadomić 
sobie, że ich zainteresowania 

oraz potrzeby są ważne.

Zainteresowanie
Porządek

Nawet kolejność zakładania 

butów może pomóc dziecku 

poczuć się bezpiecznie 

i pewnie. Zaczynanie za 

każdym razem od lewego 

buta i trzymanie się tej 

zasady, pomaga zachować 

spokój.

Wskazówki

Nasze wskazówki dla wszystkich grup 

wiekowych znajdziesz na stronie 

Parentclub.scot
Obserwuj nas w mediach 

społecznościowych #FamilyWellbeing, 

gdzie znajdziesz najnowsze informacje 

i porady.


