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Zakres pomocy udzielanej rodzicom w 

konflikcie okołorozwodowym przez KOPD:

Forma indywidualna:

- konsultacje psychologiczne

- porady wychowawcze (psychologiczno-

pedagogiczne)

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- psychoterapia krótkoterminowa

- psychoterapia długoterminowa



KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE 

(indywidualne bądź wspólne z obojgiem 

rodziców):

- służą określeniu zgłaszanego przez rodzica
lub rodziców problemu

- pomagają w określeniu swoich potrzeb i
możliwości wybrania najwłaściwszej formy
pomocy dla siebie i dziecka



PORADY WYCHOWAWCZE

(psychologiczno-pedagogiczne):

- pomagają rozwiązywać rodzicowi konkretne 
problemy wychowawcze (np. Jak powiedzieć 
dziecku o rozstaniu rodziców? Jak radzić 
sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka? 
itp.)

- praca rodzica nad relacją z dzieckiem

- dają lepsze rozumienie własnego dziecka i 
jego potrzeb 



INDYWIDUALNE WSPARCIE 

PSYCHOLOGICZNE:

- udzielane w momencie przeżywania kryzysu 

psychicznego (np. zdrada, odejście partnera, 

rozstanie, przeprowadzka itp.)

- pomaga poradzić sobie z przeżywanymi 

emocjami (np. smutek, żal, złość, 

rozczarowanie, wstyd, poczucie krzywdy, 

poczucie winy itp.)

- jest to cykl spotkań, ilość i częstotliwość 

spotkań zależnie od potrzeb klienta



INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA 

KRÓTKOTERMINOWA

- głębsza praca nad sobą ograniczona w czasie

- analizowanie mojego problemu 
intrapsychicznego, który jest we mnie (np. Co po 
mojej stronie spowodowało rozpad związku?)

- zwiększenie samoświadomości (np. Kim 
jestem?)

- polepszenie rozumienia siebie (np. Czego 
chcę?)

- kontrakt do max 40 sesji, regularne sesje raz w 
tygodniu



INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA 

DŁUGOTERMINOWA

- głębsza praca nad sobą nie ograniczona wcześniej 

wyznaczoną liczbą sesji

- analiza doświadczeń z przeszłości i tego jak 

wpływają one na teraźniejsze życie pacjenta

- praca terapeutyczna do tego momentu, aż terapeuta 

i pacjent wspólnie stwierdzą, że czas kończyć 

terapię, bo problemy wewnątrzpsychiczne pacjenta 

rozwiązały się

- trwa powyżej 1 roku, sesja co najmniej raz w 

tygodniu, w stały dzień i o stałej godzinie



FORMY POMOCY GRUPOWEJ:

- prowadzenie grup psychoedukacyjno-

wsparciowych dla rodziców, będących w 

konflikcie okołorozwodowym, znajdujących się w 

sytuacji rozwodu i rozstania

- prowadzenie grup psychoterapeutycznych 

dla osób po rozwodzie lub rozstaniu 

partnerskim 



FORMUŁA GRUPY PSYCHOEDUKACYJNO-

WSPARCIOWEJ DLA RZODZICÓW

- warsztat psychologiczny z pracą na strukturach 
grupy (ćwiczenia grupowe) z elementami pracy 
na procesie grupowym

- każde spotkanie grypy podzielone na dwie 
części - część psychoedukacyjną (praca na 
strukturach grupy) i część wsparciową (praca na 
procesie grupowym)

- spotkania grupy są raz w tygodniu przez 12 
tygodni, każde ze spotkań trwa 3 godziny i jest 
prowadzone przez dwóch psychologów



FORMUŁA GRUPY PSYCHOEDUKACYJNO-

WSPARCIOWEJ DLA RZODZICÓW c.d.

- grupa ma charakter zamknięty (w trakcie trwania 

grupy nie dołączają nowe osoby)

- w grupie jest 10-14 osób

- grupa jest mieszana (w grupie uczestniczą 

kobiety i mężczyźni i są dwie perspektywy 

reprezentowane)



CELE GRUPY PSYCHOEDUKACYJNO-

WSPARCIOWEJ DLA RZODZICÓW

Cel psychoedukacyjny:

Psychoedukacja w grupie to dostarczanie popularnej wiedzy 
psychologicznej na temat:

 potrzeb dziecka w różnych przedziałach wiekowych i potrzeb 
rodzica w sytuacji rozstania, 

 jak mówić dzieciom o rozstaniu rodziców i jakie informacje 
przekazać

 sposoby rozwiązywania konfliktów (mediacja rodzinna)

 elementy asertywności (stawianie granic, asertywne myślenie o 
sobie, moje prawa i obowiązki) i zasady dobrej komunikacji 
(komunikacja bez przemocy)

 radzenia sobie z emocjami przez wyrażanie i nazywanie uczuć

 radzenie sobie ze stresem oraz stratą i zmianą (fazy rozstania) 



CELE GRUPY PSYCHOEDUKACYJNO-

WSPARCIOWEJ DLA RZODZICÓW c.d.

Cel wsparciowy:

 pomoc rodzicom w skutecznym nawiązaniu, utrzymaniu i 
zacieśnianiu kontaktów i więzi emocjonalnej z dziećmi

 docieranie do swoich potrzeb i uczuć przeżywanych przez 
rodziców

 wzrost umiejętności psychologicznych i wychowawczych 
(wyrażania uczuć i stawianie granic)

 udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę i 
umiejętności z możliwością przełożenia jej na sytuacje życiowe

 bycie w grupie daje świadomość, że nie jest się jedynym na 
świecie, któremu przydarzyła się sytuacja rozstania lub rozwodu 

 siłę i wsparcie daje wymiana doświadczeń i wspólne szukanie 
sposobów rozwiązywania trudności



GRUPA TEREPEUTYCZNA DLA OSÓB PO 

ROZWODZIE BĄDŹ ROZSTANIU:

 grupa przeznaczona jest dla osób, które mają w 

swoim doświadczeniu osobistym przeżycie kryzysu 

wewnętrznego, związanego z rozstaniem oraz 

wychowują dzieci po rozpadzie związku (samotnie 

bądź we współpracy z drugim rodzicem) 

 grupa zamknięta i mieszana prowadzona przez 

dwóch psychologów-terapeutów wyłącznie na 

procesie grupowym bez pracy na strukturach 

(ćwiczeń grupowych) licząca 8-12 osób



CELE GRUPY TERAPUETYCZNEJ 

DLA RZODZICÓW PO ROZSTANIU:

 pogodzić się ze stratą związku i ostatecznie przeżyć 
żałobę, co stanowi formę przepracowania 
intrapsychicznego sytuacji rozstania 

 doświadczyć i zrozumieć uczucia związane z rozstaniem 
takie jak: smutek, żal, złość, rozczarowanie, poczucie 
krzywdy, poczucie winy, bezradność itp. 

 członkowie grupy mają szansę zobaczyć, jak wchodzą 
ze sobą w relacje oraz jak je budują, przez co mogą 
odkryć i uświadomić sobie wzór oraz styl wchodzenia w 
relacje w codziennym życiu (także relacje z dzieckiem) 

 Odpowiedzieć sobie na pytania - czy jako rodzic jestem 
oddzielony emocjonalnie od swojego dziecka? Czy 
dziecko jest uwikłane przeze mnie jako rodzica w bycie 
zastępczym partnerem dla mnie? 



Komitet Ochrony Praw Dziecka

 więcej informacji na temat działalności KOPD 

można znaleźć na stronie internetowej pod 

adresem www.kopd.pl

 kontakt – Karolina Budzik

e-mail: k.budzik@kopd.pl

tel. 22 626 94 19

http://www.kopd.pl/
mailto:k.budzik@kopd.pl


Dziękuję za uwagę!


