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Jedną z najważniejszych wartości 

mediacji rodzinnej jest pomoc 

rodzicom w zadbaniu o potrzeby 

dziecka, o jego podmiotowość.



Potrzeby dziecka,  które najczęściej ulegają 
naruszeniu w sytuacji rozwodu rodziców, to:

potrzeba poczucia bezpieczeństwa

potrzeba poczucia   stabilizacji



W mediacji rodzice mają możliwość 

przyjrzeć się perspektywie dziecka, 

często tak odmiennej od ich własnej, 

zrozumieć, jak ważne jest jak najszybsze 

zadbanie o poczucie jego 

bezpieczeństwa. 



Dziecko potrzebuje więc:
 podmiotowego traktowania, szacunku

 informacji od rodziców: co to oznacza dla niego, że 
się rozwodzą, min. co się zmieni, a co pozostanie takie 
samo 

 jasnych, spójnych komunikatów  

 rozmowy z obojgiem rodziców: możliwości zadawania 
im pytań i bycia wysłuchanym

 stałości i ciągłości  -zachowania jak najwięcej z tego, 
co miało do tej pory



(rodzice powinni kierować się zasadą: jak najmniej zmian 
i stopniowe wprowadzanie ich )

 pewności zachowania swojej pozycji w relacji z 
rodzicem

 uwagi i uważności rodziców 

 zrozumienia i akceptacji dla swoich uczuć
oraz odmiennej perspektywy

 zrozumienia dla swoich reakcji na nową, trudną 
sytuację

 uwolnienia od poczucia winy za rozwód 
rodziców



 zwolnienia z  podejmowaniem decyzji ( „Zostajesz 
ze mną, czy wyprowadzasz się z matką?”)

 dostosowania rozwiązań adekwatnych do 
indywidualnych  potrzeb 

 poczucia, że rodzice nadal są i zawsze będą jego 
rodzicami

 pewności, że rodzice go nie opuszczą 

 cierpliwości rodziców  i czasu na przeżycia dziecka, 
oswojenie się ze zmianą, zaakceptowanie nowej 
sytuacji; 

 czasu poświęconego dziecku, czasu spędzonego 
razem  

Dziecko potrzebuje:



Dziecko potrzebuje:
 bliskości rodziców – emocjonalnej i fizycznej , ich 

wsparcia

 umożliwienia pozostania w roli dziecka

 uwzględnienia możliwości dziecka (min.  z uwagi na 
jego wiek)

 ochrony więzi z każdym z rodziców, rodzeństwem i 
innymi znaczącymi dla dziecka osobami 

 czasem - potrzeba profesjonalnego wsparcia (np. 
terapeuty,  psychologa ) 

 wyłączenia z konfliktu rodziców

 współpracy między rodzicami 



Dzieciom potrzebna jest współpraca rodziców, 

a nie ich walka.

Współpraca rodziców na płaszczyźnie 

rodzicielskiej buduje w dziecku poczucie 

bezpieczeństwa, stabilizacji, zaufania do rodziców;  

umożliwia mu powrót do równowagi. 



SPLĄTANIE RELACJI PARTNERSKIEJ/MAŁŻEŃSKIEJ
I RODZICIELSKIEJ

„  Niestety, często potrzeby dzieci w mniejszym czy 
większym  stopniu „toną” w ferworze walki między 
rodzicami. 

Najczęściej strony konfliktu zapominają o tym, że 
odgrywają rolę rodziców, a koncentrują się na 
funkcji partnerów. Właśnie z tych relacji i z tych 
ról wynikają konflikty o dziecko”

Grethe Nordhelle

„Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


