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Wprowadzenie
Niniejszy poradnik zawiera informacje o tym, jak odnaleźć się w roli rodzica
w separacji, jak rozpad związku może wpłynąć na rodziców i dzieci oraz co zrobić,
aby poprawić sytuację. Może się wydawać, że wymaga się zbyt dużo, jednak
czasami dokonanie tylko jednej drobnej zmiany może doprowadzić do ujawnienia
szeregu nowych możliwości, istnienie których nie przyszło nam wcześniej na myśl.
Niniejszy poradnik stanowi uzupełnienie treści przekazywanych w ramach „Programu informacyjnego
dla rodziców w separacji“ lub w ramach odbywanych indywidualnie spotkań informacyjnych z rodzicami.
Podstawą podanych tu informacji są liczne badania nad problemem rodzicielstwa osób rozwiedzionych lub
będących w separacji. Informacje podzielono na części odpowiadające prawnym, finansowym, rodzicielskim
i emocjonalnym aspektom rozwodu lub separacji. W każdej z części zastosowano inny schemat barwny, aby
ułatwić czytelnikowi wyszukanie interesującej go problematyki.
Znalezienie się w sytuacji rodzica w separacji to jak rozpoczęcie podróży, w którą nigdy nie zamierzaliśmy
wyruszać. Kiedy jesteśmy z kimś w związku, żyjemy nadziejami na przyszłość. Separacja z partnerem oznacza
utratę tych nadziei i zawiedzenie oczekiwań, a to, jak będzie wyglądało dalsze życie to wielka niewiadoma.
Sposób, w jaki strata ta odbija się na stosunku rodziców do dzieci i do siebie nawzajem ma na dzieci ogromny
wpływ. Dla dzieci duże znaczenie będą oczywiście miały ważne decyzje dotyczące ich miejsca zamieszkania czy
częstotliwości kontaktów z każdym z rodziców, chociaż istotny będzie także poziom konfliktu między rodzicami.
Rodzice mogą być przeświadczeni, że nie mają żadnego wpływu na sam poziom konfliktu, że jest to coś, co
znajduje się poza ich kontrolą. Autorzy poradnika mają jednak nadzieję, że jego lektura uświadomi rodzicom,
iż bez względu na to, kto, ich zdaniem, prowokuje konflikt, mogą oni nad nim zapanować celem ograniczenia
jego negatywnego wpływu na ich dzieci. Zarówno poradnik, jak i kurs, którego jest on częścią, mają na celu
przekazanie pewnej wiedzy na temat sposobu radzenia sobie z nieporozumieniami i rozhuśtanymi emocjami,
które dominują w stosunkach między rodzicami w stanie separacji lub rozwodu. Wskazują one również w jaki
sposób można pomóc dzieciom zapanować nad ich uczuciami i reakcjami powodowanymi rozstaniem rodziców.
Choć proces przystosowania się do sytuacji rodzica w separacji w którymś momencie dobiega końca,
nie ma dla nich końca wspólna ich podróż z dziećmi przez życie. Główna zmiana, jaka ma miejsce w ich
rodzicielstwie dotyczy relacji z byłym partnerem. Zmiana tej relacji z bliskiej, intymnej na rzeczową, nastawioną
na wykonywanie rodzicielskich powinności może się wydawać nie lada trudnym zadaniem, jednak niniejszy
podręcznik może pomóc wskazać właściwy kierunek działania.
Choć na niektóre części tego procesu nie będzie się miało wpływu i nie będzie ich można zmienić, nie ulega
jednak wątpliwości, że zawarte tu porady pomogą poradzić sobie z trudnościami, na jakie się napotka. Należy
bowiem pamiętać, że umiejętność podjęcia teraz jakichkolwiek, nawet najmniejszych kroków będzie oznaczała
początek nowej drogi, w którą wyruszamy wraz ze swymi dziećmi.

Dwie rzeczy, które naprawdę mogą pomóc:
* Plan wychowawczy, który moe pomóc zaplanować
strukturę działania odnośnie dzieci –
www.cafcass.gov.uk/parentingplan

4

* Działania dla dobra dzieci: pomoc w zakresie
umiejętności potrzebnych rodzicom wychowującym
dzieci po separacji z partnerem – prosimy wpisać
w wyszukiwarce „Getting it Right for the Children –
the Parent Connection” („Działania dla dobra dzieci –
związek z rodzicem”).
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TWOJA PODRÓŻ
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Twoja podróż jako
rodzica w separacji
Rodzicom w separacji często wydaje się,
że wszystko dzieje się poza ich kontrolą
i że nie mają wpływu na wybór ich dalszej
drogi. Mogą oni jednak podejmować
pewne decyzje, które – choć nie zawsze
łatwe – wpłyną na sposób, w jaki ich dzieci
przeżywają rozpad związku.
Rozwód lub separację można przyrównać do drogi – czy jest
to kręta, trudna do przebycia ścieżka z ostrymi zakrętami, czy
też prosta, łatwa do pokonania arteria?
Proszę zapoznać się z treścią tabeli na następnej stronie
i zaznaczyć rubryki najbardziej odpowiadające własnej sytuacji,
a następnie zsumować liczbę zaznaczonych rubryk dla
każdego rodzaju drogi.
Odpowiedzi powinny być jak najbardziej szczere - test ma
jedynie cel informacyjny dla osoby go wypełniającej. Nikt
nie będzie nikogo osądzał ani prosił o podzielenie się tymi
informacjami z innymi.
W pustych rubrykach prosimy wpisać to, czego nie ma na
liście, a co powinno się na niej znaleźć.

Na której drod
ze
chciałbyś się
znaleźć?
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KRĘTA DROGA
Silny konflikt
Kłótnie przy dzieciach
Obwinianie się nawzaje
m
Niechęć do wysłuchan
ia dzieci
Oczekiwanie od dzieci
opowiedzenia
się po stronie jednego
z rodziców
Spojrzenie na sprawy z
własnej
perspektywy
Próba dowiedzenia, że
były partner jest
w błędzie
Skupienie całej swojej
energii
emocjonalnej na konfl
ikcie
Zastanawianie się nad
tym, co
były partner powinien
a czego nie
powinien robić
Koncentrowanie się na
rzeczach, które
są poza kontrolą
Wniesienie sprawy do
sądu

Ogólna liczba zaznaczo

nych pozycji

TWOJA PODRÓŻ

Twoja podróż jako rodzic
aw

separacji

 PROSTSZA DROGA
Ograniczony konflikt
Rzeczowe, rozmowy w
stylu rozmów
biznesowych
Skłonność do współpr
acy
Wysłuchanie opinii dziec
i
Pozwolenie dzieciom na
kochanie
obydwojga rodziców
Spojrzenie na sprawy z
perspektywy
swoich dzieci
Bycie gotowym na przy
znanie się
do własnych błędów
Poświęcenie trochę cz
asu samemu/
samej sobie
Zastanawianie się nad
tym
co samemu można zro
bić



Koncentrowanie się na
rzeczach,
które jest się w stanie ko
ntrolować
Rozważenie skorzystania
z mediacji

Ogólna liczba zaznaczo

nych pozycji
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W miarę zagłębiania się w podręcznik można w nim napotkać wiele rozmaitych pomysłów,
które mogą zmienić życie Twoich dzieci. Najważniejsze z nich przedstawione zostały poniżej.
•	Starać się nie kłócić przy dzieciach ani nie prosić ich o opowiedzenie się po jednej ze stron
konfliktu.
•	Zaakceptować fakt, że odczucia dzieci mogą się różnić od naszych własnych odczuć.
•	Zastanowić się nad tym, co samemu można zrobić, a nie nad tym, co powinien, a czego nie
powinien robić były partner.
•	Koncentrować się na sukcesach, a nie na porażkach.
•	Pamiętać, że małe kroki mogą prowadzić do olbrzymich
zmian.
•	Troszczyć się o siebie i starać się być jak najlepszym
rodzicem.
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TWOJA PODRÓŻ

ROZWÓD LUB SEPARACJA
Separacja emocjonalna
• Separacja często wzbudza poczucie straty.
•	Często wiąże się także z huśtawką emocjonalną, kiedy nie da się przewidzieć,
co się będzie czuło w danej chwili.
• Można mieć poczucie przytłoczenia i nie być w stanie myśleć racjonalnie.
•	Zarówno dzieci, jak i rodzice potrzebują czasu, aby oswoić się ze zmianami, jakie
zaszły w ich życiu.
Decyzja o zakończeniu związku nie jest łatwa i często wiąże się z okresem głębokiego
smutku, zdenerwowania i szoku, a emocje biorą górę nad całym życiem. Bycie pod
wpływem silnych emocji utrudnia racjonalne myślenie czy spojrzenie na całą sytuację
z boku, co jest niezbędne dla podjęcia jak najlepszych decyzji dla siebie i swoich dzieci.
Wielu rozpadom związku towarzyszą liczne napięcia i problemy z komunikacją. Niniejszy
podręcznik udziela rad na temat tego, w jaki sposób radzić sobie ze swoimi emocjami.
Osoby, które czują, że doświadczane przez nich emocje je przerastają, mogą poprosić
o pomoc terapeutę. Za pośrednictwem lekarza ogólnego czy szkoły dziecka możliwe
także może być znalezienie terapeuty dla dzieci. Więcej informacji na temat terapii
znajduje się na stronie 47.

Separacja rodzicielska
•	Pomimo iż rozstające się osoby nie są już swoimi partnerami, nadal pozostają
rodzicami dzieci.
•	Dzieci są w stanie dobrze znieść separację rodziców, jeśli nie wiąże się ona z wieloma
konfliktami i mają one dostęp do obojga rodziców oraz pozostałej rodziny.
•	Związek byłych partnerów jako rodziców trwa nadal, pomimo rozpadu ich związku
jako pary.
Początkowo odstawienie na bok silnych emocji, jakie może się odczuwać w stosunku
do byłego partnera celem podjęcia współpracy na rzecz dobra dzieci może się wydawać
niemożliwe, ale ważne jest to, by pamiętać, że nie trzeba być przyjaciółmi - wystarczy
umieć zbudować coś w rodzaju relacji biznesowych, pozwalających na przeprowadzenie
rozsądnej dyskusji na ich temat. Skłonność do wprowadzenia koniecznych zmian może
w dużej mierze wpłynąć na to, jak dzieci doświadczą separację.

Zarów
no
potrzeb dzieci jak i r
odzic
ują c
się ze z zasu, aby osw e
mianam
o
i w życ ić
iu.
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Rodzicielstwo a separacja dzieci

Kwestionariusz dotyczący rodzicielstwa

Niniejszy kwestionariusz ma na celu pomóc rodzicom skoncentrować się na
mocnych stronach i pozytywnych cechach, które wnoszą do rodzicielstwa.
Wymień trzy rzeczy, z których jesteś dumny/-a. Rzeczy, które w sobie lubisz.

Kto jest Twoim wzorem do naśladowania jako rodzic i co było najważniejszą rzeczą, jakiej
się nauczyłeś/nauczyłaś od tej osoby? (Nie musi to być żaden z Twoich rodziców).

W czym jesteś dobry/-a jako rodzic i jakie są Twoje mocne strony jako rodzica?

Jeśli chodzi o Twoje dzieci, skąd wiesz, że u nich jest wszystko w porządku?

Wymień jedną pozytywną zmianę, której dokonasz, aby pomóc swoim dzieciom,
wykorzystując w tym celu mocne strony i pozytywne cechy zidentyfikowane powyżej.
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CO MÓWIĄ DZIECI
Badania wykazują, że sposób, w jaki rodzice rozmawiają z dziećmi na temat rozpadu ich związku
oraz w jaki angażują je w proces decyzyjny, zarówno w trakcie, jak i po separacji, może mieć wpływ
na przystosowanie się dzieci do nowej sytuacji.
Większość dzieci i młodych osób mówi, że po separacji w dalszym ciągu chce widywać
się z obydwojgiem rodziców. Dzieci, które po rozwodzie czy separacji utrzymują kontakt
z obydwojgiem rodziców mają mniej problemów z przystosowaniem się do nowej sytuacji
niż dzieci, które utraciły kontakt z rodzicem, z którym nie mieszkają.
Poniżej przedstawiamy kilka komentarzy dzieci i młodych osób, których rodzice się rozstali.

DZIECI

Dziewczynka, 14 lat
„Nie powinni mówić, że to wina mamy
lub taty lub że mama i tata rozchodzą się,
ponieważ on zrobił to i tamto; powinni
powiedzieć, że przechodzą przez trudny
okres, mają wzloty i upadki.
I nie powinno się od razu przechodzić
do istoty sprawy, bo to tylko przedstawi
całą sprawę w negatywnym świetle.”

Dziewczynka, 11 lat
„Dziecko nie chce wiedzieć o tym,
że jedno z rodziców zdradza
drugiego rodzica”.
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Dziewczyna, 17 lat
„Dzieci powinny być zaangażowane
w decyzje odnośnie ich miejsca
zamieszkania, tego jak często będą widywać
się z drugim rodzicem, czy będą musiały
się przeprowadzić i zmienić szkoły, czy
będą widywać się z dziadkami, kuzynami
i krewnymi. Powinny mieć prawo głosu
w tych kwestiach, boto też jest ich
rodzina i należy się ich spytać, co sądzą
na ten temat”.

(Cytaty zaczerpnięte z ‘Young Voice
Matters’, wyd. 3. Emma McManus)
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SŁUCHANIE I WYSŁUCHANIE TEGO, CO MAJĄ DO POWIEDZENIA DZIECI
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„Wiem, że obie mamy mnie kochają;
chciałbym tylko, żeby przestały mnie
pytać, kogo kocham bardziej.”

„Chciałbym tylko, żeby mama i tata
przestali na siebie krzyczeć. Próbowałem
im powiedzieć, ale oni mnie nie słuchają.
Kiedyś nie krzyczeli tyle, chcę żeby było tak
jak dawniej.”
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„Mieszkam z moim dziadkiem, bo mama nie
była w stanie się mną opiekować. Mama mówi,
że czuje się już lepiej i chce, abym mieszkał z nią,
ale dziadek mówi, że nie mogę.”
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„Nie lubię, kiedy mama zadaje
mi pytania na temat nowej
dziewczyny taty.”

„Nie woln
o mi w d
omu mów
o mojej m
ić
amie i je
st mi z t
ego
powodu
smutno.”

„Kiedy odwiedzam tatę, ten daje mi do
jedzenia mięso, a ja muszę okłamywać
mamę – powinnam mieć możliwość
podejmowania własnych decyzj i.”
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DZIECI

CO WIĘKSZOŚĆ DZIECI CHCE POWIEDZIEĆ RODZICOM
•	„Postarajcie się nie kłócić przy nas”.
•	„Powiedzcie nam, co się dzieje i dlaczego. Nie chcemy jednak żadnych dokładnych szczegółów
osobistych, czy też bycia zaangażowanym w ustalenie, po czyjej stronie leży wina.”
•	„Rozmawiajcie ze sobą na temat rzeczy, które mają wpływ w szczególności na nas.”
•	„Nie lubimy tego, lub was, gdy krytykujecie się nawzajem. Czujemy się wtedy źle i ma to
wpływ na nas w szkole jak i gdzie indziej.”
•	„Jesteśmy przede wszystkim smutni albo źli, że nie możecie ze sobą już mieszkać, ale
będziemy w stanie sobie z tym poradzić i przejść nad tym do porządku dziennego,
o ile wy też będziecie w stanie to zrobić. Jeśli nie, my też nie możemy.”
•	„Musimy być blisko was obojga.”
•	„Oznacza to, że lubimy robić normalne, codzienne rzeczy zarówno z jednym, jak i z drugim –
jedzenie, zabawa, chodzenie spać i wstawanie, chodzenie do szkoły, oglądanie telewizji…”
•	„Wiemy, że nie możemy podejmować tych decyzji, ale chcemy mieć coś do powiedzenia
w kwestii tego, gdzie będziemy mieszkać i kiedy się będziemy widywać z każdym z was.”
•	„Pamiętajcie, że mamy własne życie i przyjaciół, z którymi się chcemy spotykać, tak więc
pozwólcie nam czasem na zrobienie czegoś innego.”
•	„Musimy mieć możliwość zrelaksowania się we własnych domach, mieć własną przestrzeń
i być sobą.”
•	„Nie przeszkadza nam, że mama i tata robią dane rzeczy inaczej. Poradzimy sobie z różnymi
zasadami w różnych miejscach.”
•	„Lubimy być po prostu dziećmi. Kochamy was oboje, ale nie chcemy być kimś w rodzaju
dorosłego przyjaciela, któremu się zwierzacie.”

Cytaty zaczerpnięto z „Poradnika dla rodziców
odnośnie tego, co mówi większość dzieci” Ośrodek
Mediacji Rodzinnych w Kent
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CZEGO POTRZEBUJĄ DZIECI
Separacja jest trudnym okresem dla wszystkich członków rodziny i może się wydawać, że ukrywanie
tego faktu przed dziećmi uchroni je przed złymi wiadomościami. Niemniej jednak dzieci często
czują się bezradne i zdezorientowane, jeśli nie wiedzą co się dzieje, dlatego aby im pomóc,
powinno się im powiedzieć o tym co się stało w sposób łatwy do zrozumienia. Dzieci nie muszą
poznać wszystkich szczegółów związanych z separacją, ale trzeba im powiedzieć o wszystkich
kwestiach, które będą miały wpływ na ich życie.
Dzieci często sądzą, że zrobiły coś, co doprowadziło do rozstania i to z ich winy rodzice się
rozchodzą. Oboje rodzice muszą im powiedzieć, że to nie jest ich wina – czasami będzie to trzeba
powtórzyć przy kilku okazjach.
Niełatwo jest także przyjąć do wiadomości uczucia swoich dzieci. Nikt nie lubi patrzeć na to,
jak ich dziecku dzieje się krzywda i czasami kusząca może być chęć naprawienia sytuacji poprzez
kupowanie im drogich prezentów i rozpieszczanie ich. Takie działania mogą doprowadzić do
problemów w przyszłości, bowiem dzieci szybko się uczą, że jeśli są smutne lub płaczą, mama
lub tata będą je rozpieszczać. Dzieci muszą czuć, że mogą wyrazić swoje uczucia bez potrzeby
uciekania się do szybkich rozwiązań. Rodzice powinni pomóc dzieciom powiedzieć co czują
i wyrazić swoje uczucia w zdrowy sposób. Należy powiedzieć im, że nie ma nic złego w byciu
czasami smutnym i płakaniu, i że dorośli też czasami są smutni.
Dzieci nie powinny czuć, że są odpowiedzialne za podjęcie danych decyzji, ale trzeba się z nimi
konsultować i muszą wiedzieć, że rodzice słuchają tego, co mają do powiedzenia. Najlepiej jest
je wysłuchać i wyjaśnić, że ich uczucia zostaną wzięte pod uwagę, chociaż nie zawsze będzie im
można zapewnić to, czego chcą - dzięki temu pokazuje się im, że rozumie się ich uczucia.
Dzieci często boją się, że rodzice je zostawią – w ich rozumowaniu, skoro rodzice
zostawili się nawzajem, mogą też zostawić swoje dzieci. Ważne jest to, by
im powiedzieć, że choć rodzice nie kochają się już nawzajem, ich miłość do
dzieci będzie trwała wiecznie i nie ma nic złego w tym, aby dzieci kochały
oboje rodziców, bez konieczności opowiadania się po stronie jednego z nich.
Często zdarza się, że nawet w trakcie trwania związku rodzice mają inne zdanie
na temat tego, w jaki sposób najlepiej wychowywać swoje dzieci. Po rozstaniu
można nadal współpracować i próbować ustalić podobne zasady
w obu domach, chociaż nie zawsze jest to łatwe.
O wiele ważniejsze jest to, aby dzieci czuły
się bezpiecznie, wiedziały, że wszystko
będzie dobrze i że każdy z rodziców
Dzieci często sądzą, że
podejmuje decyzje w swoim własnym
zrobiły coś co doprowadziło
domu. Dzieci potrafią przystosować
do rozstania i to z ich winy
się do zmian, o ile wiedzą, czego
rodzice się rozchodzą. Oboje
mogą się spodziewać w domu
każdego z rodziców.
rodzice muszą im powiedzieć,

że to nie jest ich wina.
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Możesz uczyć swoje dzieci, że istnieją
pozytywne sposoby na rozwiązywanie
konfliktów poprzez nauczenie się tych
sposobów samemu.

Widok czy słuchanie nieustannie kłócących się
i dogryzających sobie nawzajem rodziców nie
może pozostać bez wpływu na sposób, w jaki
dzieci przystosowują się do rozpadu związku.
Trzeba stworzyć im możliwość odgrodzenia się od
konfliktu, aby nie miały poczucia, że znalazły się między młotem a kowadłem.

Dzieci są w stanie zaakceptować zmiany pod warunkiem, że nie jest ich zbyt wiele na raz i że wiedzą,
czego się spodziewać. Jeśli poczują, że w obu domach jest dla nich miejsce, będą czuć się bezpieczniej.
Dzieci czasami biorą na siebie zbyt dużą odpowiedzialność: mają poczucie, że muszą opiekować
się swoimi rodzicami, a także rodzeństwem. Patrząc na dzieci zachowujące się w ten sposób
można by sądzić, że świetnie sobie radzą i nie są zbyt dotknięte sytuacją. Tak często się dzieje, gdy
rodzice sami są kłębkiem nerwów. Może się jednak okazać, że skutki takiej sytuacji ujawnią się
dopiero w dorosłym życiu dzieci i wpłyną na ich dorosłe związki.
Dziecko może sprawiać wrażenie, że panuje nad sytuacją i jest oparciem dla rodzica,
ale gdy ten zacznie dochodzić do siebie po rozstaniu, nagle może okazać się, że
dziecko przestało sobie radzić i jest zrozpaczone. W takiej sytuacji trzeba pozwolić
dzieciom zachowywać się stosownie do ich wieku; niech wiedzą, że mają prawo
czuć się smutne lub zagniewane. Niektóre dzieci mogą zacząć zachowywać
się bardziej dziecinnie, niż wskazywałby na to ich wiek, jest to jednak
przejściowe. Należy poświęcić im dużo czasu i uwagi, a także zachęcić je,
aby porozmawiały z kimś, komu ufają – z nauczycielem, członkiem rodziny
lub terapeutą. Nie trzeba będzie zapewne długo czekać na poprawę.
Rozstanie rodziców może wywołać u dzieci ogromne poczucie straty,
jednak często dziadkowie lub inni członkowie rodziny również odgrywają
bardzo ważną rolę w ich życiu. Pozostawanie z nimi w kontakcie może
zapewnić dzieciom poczucie przynależności do rodziny, bycia kochanym
i akceptowanym nawet w najtrudniejszych chwilach. Również przyjaciele
są w stanie skutecznie pocieszyć nasze dzieci. Należy porozmawiać
z dziećmi o ważnych ludziach w ich otoczeniu i o tym, w jaki sposób
mogą pozostać z nimi w kontakcie, zwłaszcza w przypadku planowanej
przeprowadzki. Czasami dzieci potrzebują dodatkowej pomocy. Jeśli
uzna się, że dziecku może być potrzebna porada specjalisty, możemy
zwrócić się do jego nauczycieli lub do swojego lekarza ogólnego (GP).
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TRZEBUJĄ
CZEGO DZIECI NIE PO
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Konflikty między rodzicami mogą być bardzo krzywdzące dla dzieci,
szczególnie gdy toczy się o nie walka, może to bowiem spowodować,
że dzieci będą obwiniały same siebie o kłótnie i rozstanie.
Krytykowanie drugiego rodzica lub czynienie pod jego/jej adresem
sarkastycznych uwag w obecności dzieci stawia je w samym centrum
konfliktu i może spowodować, że odniosą one wrażenie, że będą
musiały opowiedzieć się po stronie jednego z rodziców.
Należy powiedzieć dzieciom prawdę, ale nie muszą one znać wszystkich
szczegółów odnośnie powodów rozstania czy finansów. Tego rodzaju
informacje mogą jedynie wzbudzić uczucie dezorientacji czy niepewności.
Należy również starać się nie wykorzystywać dzieci w charakterze
pośredników czy posłańców oraz unikać zadawania im zbędnych pytań
odnośnie tego, co dzieje się w domu drugiego rodzica. Dzieci mogą się
bardzo zrazić, jeśli będą czuły, że wykorzystuje się je w celu szpiegowania.
W miarę możliwości zaleca się jak najbardziej
bezpośrednią komunikację z byłym
partnerem/byłą partnerką.
Na to, jak wychowuje się dzieci wpływają
czynniki takie jak to, czy jest się tym, kto
odchodzi, czy tym, kogo zostawiono,
poziom konfliktu z byłym partnerem,
zmiana sytuacji materialnej, stopień
zaangażowania w proces sądowy i dostęp
do odpowiednich informacji oraz wsparcia.
Powyższe czynniki mogą wzbudzić
poczucie winy czy bycia zdradzonym,
uczucie przytłoczenia, a także powodować
stres; mogą też doprowadzić do tego, że
rodzic stanie się mniej wyczulony na to, jaki wpływ na dzieci ma rozwód
i będzie bardziej nieobecny, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie.
Wszystko to może prowadzić do niekonsekwentnego rodzicielstwa.
Pamiętaj – większość dzieci nie będzie miała problemów, a niewielkie
zmiany w zachowaniu rodzica mogą sprawić olbrzymią różnicę.

•	Uświadamiając sobie, jaki wpływ
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separacja rodziców może mieć
na dzieci, rodzice mogą ograniczyć
lub przeciwdziałać niektórym
negatywnym skutkom.

(Informacje zaczerpnięte
z Shifflet & Cummings, 1999)
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ROZMOWA Z DZIEĆMI
•	Powiedz dzieciom, co się dzieje i zaznacz, że nie jest to ich wina
•	Dostosuj rozmowę do ich wieku i temperamentu
•	Powiedz im, że mogą z Tobą porozmawiać na ten temat w każdej chwili
•	Wysłuchaj ich i porozmawiaj z nimi na temat ich uczuć
•	Nie proś dzieci do opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu
•	Postaraj się nie kłócić, rzucać sarkastycznych uwag czy tracić
panowanie nad sobą w ich obecności.

Z chwilą podjęcia decyzji o poinformowaniu dzieci o rozstaniu należy starać się odpowiedzieć na
ich pytania w sposób szczery i uproszczony. Ważne jest również, aby przeznaczyć odpowiednią ilość
czasu na rozmowę, tak aby nikt nie czuł się ponaglany. Należy powiedzieć im o separacji i rozwodzie
i zapewnić, że oboje nadal je kochacie oraz że decyzja o rozstaniu nie jest ich winą.
W miarę możliwości oboje rodzice powinni wspólnie porozmawiać z dziećmi i powiedzieć im, że
ich uczucia są dla nich ważne i że mają prawo być smutne w związku z zaistniałą sytuacją. Należy im
powiedzieć, że wszyscy wspólnie będziecie się starali zrobić wszystko, aby poczuć się lepiej, może to jednak
potrwać. Dzieci powinny być zachęcane do wyrażenia swoich uczuć, nawet jeśli wysłuchanie ich opinii nie
będzie dla rodziców łatwe. Dzieci muszą wiedzieć, że rodzice nadal będą je kochać i nadal stanowić część
ich życia, i że im również jest przykro w związku z rozstaniem, dlatego dzieci też mogą być z tego powodu
smutne. Należy również pamiętać, że w niektórych wypadkach dzieci nie będą chciały rozmawiać o swoich
uczuciach od razu; należy im wtedy powiedzieć, że mogą to zrobić kiedy będą gotowe.
Należy być przygotowanym na to, że konieczne będzie wielokrotne odpowiadanie na to samo
pytanie i nie należy oczekiwać od dzieci, aby wybrały jednego rodzica lub opowiedziały się po czyjejś
stronie. Należy być szczerym w rozmowach z dziećmi i spróbować powstrzymać się od obwiniania,
krytykowania czy obrażania swojego byłego partnera/swojej byłej partnerki. Podejmując decyzję
odnośnie szczegółów na temat separacji czy
rozwodu, które zostaną podane dzieciom, najlepiej
zadać sobie pytanie: w jakim stopniu świadomość
danych szczegółów będzie dla dzieci pomocna?

Pamiętaj: Wasz związek jako
partnerów mógł się rozpaść, ale
związek jako rodziców trwa nadal.
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DZIECI

Czasami dzieci dowiadują się o rozstaniu jako ostatnie. Zwlekanie do ostatniej chwili z powiedzeniem
im o zaistniałej sytuacji może wydawać się najwłaściwszym rozwiązaniem, nagłe odejście jednego z rodziców
może być jednak dla dzieci olbrzymim szokiem i nie będą one miały szansy przygotować się na nadchodzące
zmiany. Odwlekanie tego w czasie może wydawać się lepszą alternatywą ze względu na to, że w niektórych
przypadkach trudno jest sobie poradzić z własnymi uczuciami i emocjami, a co dopiero z uczuciami dzieci.

Program informacyjny dla rodziców w separacji

SŁUCHANIE DZIECKA PO SEPARACJI RODZICÓW
Separacja jest zazwyczaj trudna emocjonalnie zarówno dla rodziców, jak i dzieci, jednak umiejętność naprawdę
dobrego wsłuchania się w to, co mówią dzieci może być kluczem do pomocy – zarówno dla dzieci, jak i siebie
samego. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, wysoce prawdopodobne jest to, że dziecko przejmie lęki,
zmartwienia i negatywne emocje rodziców. Uczucia te mogą stanąć na drodze do wysłuchania innych, a tylko
poprzez uważne i dogłębne wysłuchanie dzieci można ustalić, co w istocie je martwi.
Niemniej jednak, jeśli nasze własne uczucia stanowią mieszankę złości, smutku i zmartwienia, nie jest łatwo odłożyć
emocje na bok i naprawdę wsłuchać się w to, co mówi nasze dziecko. Jego uczucia mogą różnić się od naszych,
a nasze zachowanie może w istotny sposób wpłynąć na jego samopoczucie.
Pomocnym może być wykształcenie „gotowości” emocjonalnej - aby naprawdę wsłuchiwać się w to, co mówi dziecko
i odpowiednio reagować. Oznacza to zdanie sobie sprawy z własnych uczuć i negatywnych opinii na temat drugiego
rodzica oraz umiejętność odłożenia tych uczuć na bok i słuchanie tego, co mówi dziecko. W ten sposób lepiej
zrozumiemy dziecko i zareagujemy w sposób, który będzie najbardziej przydatny.

Krok 1
Odczuwanie różnego rodzaju negatywnych emocji podczas separacji, np. niepokoju, złości, smutku, strachu lub
poczucia bezsilności jest czymś normalnym. Czasami może się to wydawać przytłaczające, należy jednak pamiętać,
że uczucia nie znikną, jeśli będziemy udawać, że ich nie ma - takie podejście może skutkować ich uzewnętrznieniem
się w nieprzewidywalny sposób.
W ramach kroku 1 rodzic identyfikuje te uczucia u siebie, przyjmując, że mogą być przykre i bolesne, i że są one
normalne na wczesnych etapach separacji. Pomocnym może być ich zapisanie na kartce papieru. Są to uczucia, które
należy kontrolować podczas słuchania dziecka. Nazwanie uczuć może pomóc sprawować nad nimi kontrolę.

Krok 2
Ten krok dotyczy umiejętności komunikacyjnych i więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale
dotyczącym komunikacji na stronie 26 poradnika.
Zachowanie spokoju ułatwi kontrolowanie emocji - istnieją pewne proste, ale bardzo skuteczne ćwiczenia, które
zostały opisane w dziale dotyczącym komunikacji. Pozwolą one odstawić uczucia/emocje na bok i skupić się
na słuchaniu dziecka. Ćwiczenia te warto powtórzyć kilka razy.
Umiejętność słuchania jest niezmiernie istotna, zatem prosimy poświęcić trochę czasu i poćwiczyć tę umiejętność
według wskazówek na stronie 27 - można ćwiczyć, słuchając dziecka, niezależnie od tego co mówi, i zanim przejdzie
się do poważniejszych spraw, można zacząć od słuchania na temat ich codziennych zmartwień czy sukcesów.
Spostrzeganie rzeczy inaczej to patrzenie z perspektywy dziecka i oddzielenie własnych uczuć/emocji względem
drugiego rodzica. Naprawdę przydatną wskazówką do wykorzystania podczas słuchania dziecka jest nieprzedstawianie
zbyt szybko własnych teorii czy rozwiązań - daj dziecku trochę czasu i postaraj się poznać jego punkt widzenia.
Krok 3
Krok trzeci to dodanie otuchy dziecku - dziecko może czuć się bezsilne z powodu tego,
co się dzieje.
Niemniej jednak dodanie otuchy jest skuteczne jedynie wtedy, gdy:
•
•
•

jest możliwe - można dodać dziecku otuchy jedynie w kwestiach, o których wiemy, że są
pod naszą kontrolą;
podany zostanie rzeczywisty przykład przedstawiający, jak wyglądać będzie sytuacja przykład ma być rzeczywisty i konkretny; oraz
jest szczere i aktualne. Jeśli istnieją kwestie, co do realizacji których nie ma pewności, wówczas najlepiej pomóc
dziecku, mówiąc: „Nie wiemy jeszcze, ale będziemy nad tym pracować” i informować na bieżąco, kiedy będzie się
w stanie udzielić mu jakichkolwiek informacji.

Dodając dziecku otuchy, należy przyjrzeć się obszarom, które nie ulegną zmianie. Mogą to być relacje z rodzicami
lub szkoła, przyjaciele czy ustalony porządek dnia i czynności. Wymień wszystkie możliwe zmiany i przedstaw, w jaki
sposób pomożesz dziecku przez nie przejść. Postaraj się uzgodnić oraz trzymać się planu kontaktów z drugim rodzicem
i dziadkami lub z innymi osobami ważnymi w życiu dziecka. W zależności od ich wieku i zdolności zrozumienia, dziecko
należy zachęcić do wyrażenia własnej opinii odnośnie wszelkich ewentualnych zmian. Należy dopilnować, że to, co się
powie, rzeczywiście będzie miało miejsce.
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children

Przydatne wskazówki:
• Pomóż dziecku nazwać jego uczucia. Czasami dzięki temu przytłaczające uczucie może się wydawać
bardziej pod kontrolą;
• Obserwuj mowę ciała i zachowanie dziecka - dzięki temu można się domyśleć, co czuje dziecko.
Można także zasugerować ewentualne uczucie bez żadnego osądzania, po czym pomóc dziecku
je nazwać. Dzięki temu rozmowa o uczuciach może przebiegać lepiej - mamy słowa i bezpieczne
miejsce, w którym można o nich porozmawiać;
• Po wspólnym nazwaniu uczucia należy zapewnić dziecko, że w tych okolicznościach takie uczucie
jest czymś normalnym;
• W celu ustalenia, czy dziecko ma trudności z wyrażaniem przykrych uczuć, należy szukać zmian
w jego zachowaniu; sprawdzić, czy ma kłopoty w szkole; czy pokłóciło się z przyjaciółmi, czy też jest
nietypowo ciche;
• Zwróć uwagę, czy dziecko nie kończy zbyt szybko rozmów na temat separacji czy drugiego rodzica –
może to oznaczać, że konieczna jest bardziej szczegółowa rozmowa z dzieckiem na ten temat;
• W razie potrzeby uzyskania pomocy w zrozumieniu, co czuje dziecko, można porozmawiać
z lekarzem ogólnym (ang. GP), pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną czy też z innym
pracownikiem służby zdrowia.
Najlepiej, aby rodzice mogli współpracować ze sobą w kwestii słuchania dziecka i w odpowiedzi
przedstawiali realistyczne i długoterminowe plany. Niemniej jednak, czasami dziecko musi omówić pewne
kwestie z kimś innym, w szczególności, jeśli w sądzie toczy się postępowanie, które go dotyczy. Mediatorzy,
pracownicy wydziału Cafcass sporządzający raporty dla sądów, jak i same sądy będą chciały mieć
pewność, że rozumieją i są w stanie przedstawić odczucia i pragnienia dziecka w sądzie - jak i upewnić się,
że wdrożone zostały wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony.
Bezpośrednie włączenie dzieci i młodych osób w mediację zapewnia, że rodzice słuchają
dziecka przy podejmowaniu decyzji. Podczas gdy znaczna część dzieci chce wziąć udział w mediacji,
niektóre z nich mogą nie chcieć rozmawiać z kimś spoza rodziny, dlatego też udział w mediacji jest
zawsze dobrowolny. Mediatorzy i specjaliści, którzy są przeszkoleni w rozmowach z dziećmi, oferują
dziecku możliwość porozmawiania z niezależną osobą, aby w ten sposób dziecko mogło wyrazić
co myśli i czuło, że ktoś go słucha. Mediatorów oferujących takie usługi można znaleźć na stronie
www.familymediationcouncil.org.uk. Nie wszyscy mediatorzy oferują obecnie dzieciom możliwość
wzięcia bezpośredniego udziału, ale wszyscy pomagają rodzicom w rozmowie i w wysłuchaniu dzieci,
aby rodzice mogli podjąć decyzje leżące w jak najlepszym interesie każdego z dzieci.
Pracownicy Wydziału Cafcass nie spotykają się ze wszystkimi dziećmi, ponieważ czasami rodzinom udaje
się rozwiązać problemy samodzielnie. Jeśli sąd poprosi Cafcass o sporządzenie raportu, pracownik Cafcass
niemalże zawsze przeprowadzi rozmowę z dzieckiem (w zależności od jego wieku i poziomu zrozumienia)
odnośnie jego odczuć i życzeń odnośnie tego, co chciałoby, aby miało miejsce. Pracownik Cafcass nie
poprosi dziecka o podjęcie decyzji czy też wybranie między jednym a drugim rodzicem. Rozmowa
pracownika Cafcass z dzieckiem odbywa się zazwyczaj w cztery oczy. Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej Cafcass www.cafcass.gov.uk/leaflets-resources/our-work-with-children.aspx.
Czasami stosowne jest to, by dziecko podzieliło się swoją opinią bezpośrednio z sądem, w czym
pomóc może pracownik Cafcass. Ulotka „CB7 Przewodnik dla rodziców w separacji: dzieci a sądy rodzinne”
www.hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/cb007-eng.pdf również zawiera informacje
odnośnie komunikacji dzieci z sądem.
Jeśli konieczne będzie, aby dziecka wysłuchała osoba postronna, ważny jest to, by zachęcić dziecko do
wyrażenia własnych opinii (a nie opinii rodziców). Pomocne w tym mogą być informacje, które można
znaleźć na stronie internetowej www.cafcass.gov.uk/grown-ups/listening-to-your-child-after-spearation.aspx.
Niemniej jednak, należy się upewnić, aby dziecko nie znalazło się między młotem a kowadłem i aby
nie czuło się pod presją opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron. Może to być bardzo frustrujące dla
dziecka i mieć negatywny wpływ na jego relacje z obojgiem rodziców (i często jest to bardzo oczywiste
dla specjalistów pracujących z rodziną).
Przydatne wskazówki dla uniknięcia „pouczania dziecka odnośnie tego, co ma mówić” czy wywierania
na dziecku presji:
•
•

Upewnij się, że rozumiesz swoje uczucia i jesteś w stanie odłożyć je na bok (bądź emocjonalnie
gotowy) przed rozpoczęciem rozmowy z dzieckiem - patrz wyżej.
Upewnij się, że dziecko wie, że oboje rodzice go słuchają i rozmawiają ze sobą o tym, co słyszą.
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Na następnej stronie znajduje
się tabela przedstawiająca
możliwe reakcje dziecka
na rozstanierodziców,
w zależności od wieku dziecka.
Przedziały wiekowe nie są
stałe i dzieci mogą reagować
na różne sposoby.

Jeśli wygląda na to,
że dzieci
czują się bardzo nies
zczęśliwe,
można zapytać szko
łę, czy
jest w stanie zapewni
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W jaki sposób dzieci reagują na
separację i jak można im pomóc
Reakcje

Sposób, w jaki można pomóc

Poniżej 1. roku życia

•	Płacz, uzależnienie emocjonalne,
irytacja

•	Bycie konsekwentnym
w opiece nad dzieckiem.
Bycie cierpliwym.

Od dwóch do pięciu lat

•	Próba utrzymania ustalonego
•	Dziecinne zachowanie
• Skarżenie się na tajemnicze bóle
porządku dnia i cznności
oraz udrękę
(szczególnie jeśli chodzi o porę
chodzenia spać), aby zapewnić
•	Agresja, przekorność, kłótliwość,
dziecku większe poczucie
chęć zwrócenia na siebie uwagi
bezpieczeństwa.
•	Uzależnienie emocjonalne
•	W przypadku, gdy jest się
i zaborczość
głównym opiekunem - unikanie
•	Kłopoty z zasypianiem
•	Obwinianie się i zamartwianie się, długich okresów rozłąki,
które mogą wywołać u dzieci
że zostanie się porzuconym lub
odesłanym
poczucie niepewności.
•	Zapewnienie dziecka, że
związek rodziców rozpadł się nie
z jego winy i że oboje rodzice
w dalszym ciągu go kochają.
•	Poinformowanie przedszkola
lub szkoły o sytuacji oraz
wszelkich jej zmianach.

Od pięciu do ośmiu lat

•	Uczucie straty, odrzucenia, winy
•	Uczucie bycia nielojalnym
w stosunku do rodzica, z którym
się nie mieszka i okazywanie
troski oraz tęsknoty za nim
•	Uczucie bycia nielojalnym
w stosunku do rodzica, z którym
się mieszka podczas kontaktów
z drugim rodzicem
•	Dziecinne zachowanie
•	Płacz
•	Zachowywanie się w sposób
rozsądny, sprawianie wrażenia,
że dobrze sobie radzi oraz bycie
spokojnym
•	Obwinianie się za zaistniałą sytuację

DZIECI

Wiek

•	Wyjaśnienie powodów
jakichkolwiek zmian w ich życiu.
•	Unikanie złości.
•	Zapewnienie dzieci, że nadal
są kochane, że to nie ich wina
i że nie ma nic złego w tym,
że są zmartwione.
•	Poinformowanie szkoły
o sytuacji oraz wszelkich jej
zmianach.
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Wiek

Reakcje

Sposób, w jaki można pomóc

Od 9 do 12 lat

• Opowiadanie się po stronie
jednego z rodziców
• Płacz
• Sprawianie wrażenia, że chce
się za szybko dorosnąć lub
zachowywanie się jak rodzic lub
partner zastępczy
• Zachowywanie się jak inna osoba
dorosła, na przykład brat lub
siostra, a nie jak dziecko

• Zapewnienie dziecka, że w
dalszym ciągu może liczyć
na Twoją opiekę i troskę.
• Wyrażanie się w sposób
pozytywny o drugim rodzicu.
• Unikanie kłótni przy dzieciach.
• Poinformowanie szkoły o sytuacji
oraz wszelkich jej zmianach.
• Zachęcanie do spotkań
z przyjaciółmi.

Od 13 do 18 lat

• Którekolwiek z powyższych reakcji • Danie dzieciom przestrzeni,
aby mogły mówić o swoich
• Unikanie własnych uczuć
uczuciach.
poprzez zdystansowanie się
• Okazywanie pogardy w stosunku • Unikanie polegania na
do jednego lub obojga rodziców nich w zakresie wsparcia
emocjonalnego.
• Zachowywanie się w sposób
• Pozwolenie na wizyty przyjaciół
bardziej niezależny niż należy
w obu domach.
lub niż to konieczne
• Sprawianie problemów w domu
lub w szkole
• Wykazywanie współczucia, bycie
aroganckim, wykazywanie się
idealistycznym podejściem, bycie
złym lub zmęczonym i skarżenie
się na dolegliwości fizyczne

Powyżej 18 lat

• Wykazywanie się ekstremalnymi • Bycie szczerym odnośnie tego
postawami w ich własnych
co się stało i okazanie nadziei co
związkach
do przyszłości ich związków. To,
• Utrata pewności siebie
że Twój związek się nie udał, nie
i zdystansowanie się
oznacza, że im się nie uda.
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Kiedy próbujemy uporać się z własnymi silnymi
emocjami, często nie zastanawiamy się nad
uczuciami innych osób (w tym naszych dzieci).
Uczucia dzieci są ważne i dzieci także mogą
doświadczać szerokiego spektrum emocji.
Możemy pomóc im zrozumieć towarzyszące
im uczucia, rozmawiając z nimi na temat tego,
co czują.

Możesz powiedzieć: „Wygląda na to, że jesteś
smutny” lub „Czy wiesz dlaczego jesteś taki
smutny? Można się ich także zapytać co może
poprawić im ich humor i zaoferować kilka sugestii
jeśli im samym nic nie przychodzi na myśl.

•	Złość, zazdrość, poczucie winy
•	Niepokój, smutek, przygnębienie
•	Poczucie odrzucenia, krzywdy, bezsilności
•	Poczucie bezpieczeństwa, spokój, ulga
•	Nadzieja, akceptacja, radość

DZIECI

Może się okazać, że będą potrzebować naszej
pomocy w wyrażeniu swoich uczuć słowami.
Kieruj się ich zachowaniem i próbuj słuchać
oraz pozwól im na wyrażenie swoich emocji,
nie oferując natychmiast rozwiązań.

UCZUCIA, KTÓRE MOGĄ
TOWARZYSZYĆ TWOJEMU DZIECKU

•	Niedowierzanie, szok, zaskoczenie
•	Frustracja, zamęt, niepokój
•	Samotność, lęk, strach

Można je także zachęcić do porozmawiania
z przyjaciółmi, dziadkami, nauczycielami,
sąsiadami lub jakąkolwiek inną osobą,
w towarzystwie której czują się swobodnie.
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Rodzicielstwo a separacja –
komunikacja
WYOBRAŻENIE SOBIE PRZYSZŁEJ ROZMOWY

To ćwiczenie ma na celu pomóc rodzicom spojrzeć na sprawy
z punktu widzenia ich dzieci. Możemy mieć nadzieje i marzenia
w związku z naszymi pociechami, bardzo łatwo jest jednak wpaść
w wir życia codziennego i zapomnieć o nich. Dlatego też warto
jest czasami zatrzymać się i zastanowić nad przyszłością, jakiej
pragniemy dla naszych dzieci.
Wyobraź sobie rozmowę swojego dziecka z przyjacielem za 10 czy 15 lat.

Masz nadzieję, że czego nie powiedzą?

Masznadzieję, że co powiedzą?
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TRUDNE ROZMOWY
Czasami ma się wrażenie, że każda rozmowa zatacza błędne koło. Zaczyna się „obwinianie”
i tak naprawdę nikt nie osiąga tego co chce, gdyż każdy jest zbyt zajęty przekonywaniem
drugiej strony o swojej racji. Kiedy popadamy w złość, często przestajemy słuchać drugiej
strony i przybieramy postawę defensywną.
Następnie zaczynamy się stresować, co skutkuje wydzielaniem przez nasze ciało dużej ilości
substancji chemicznych, które mogą wpłynąć na nasz sposób rozumowania. Wówczas
możemy zacząć odczuwać złość lub pragnienie ucieczki.
Jeśli ma to czasami miejsce w Twoim przypadku, spróbuj zastosować
następujące techniki.
Zmniejszenie stresu
Zachowanie spokoju: techniki opanowania się:
• Rozluźnij ramiona
•	Oddychaj powoli i głęboko, angażując przeponę (a nie płytko klatką
piersiową).

KOMUNIKACJA

•	Weź głębokie wdechy i celowo oddychaj wolniej. Pomaga to
zmienić substancje chemiczne wytwarzane przez organizm
wskutek stresu i uspokoić się.
• Zrób sobie przerwę:
•	Kiedy jesteśmy zestresowani, nie potrafimy jasno myśleć.
•	Nawet malutkie przerwy podczas brania głębszych oddechów w celu zrelaksowania
się mogą pomóc jaśniej myśleć.
Słuchaj tego, co się mówi
•	Słuchaj aktywnie. Im więcej słuchasz, a mniej mówisz, tym lepiej.
•	Spróbuj się skoncentrować, aby Twoja uwaga nie była podzielona.
•	Przybierz postawę osoby dociekliwej. Możesz dowiedzieć się czegoś, co Cię zaskoczy lub
usłyszeć coś, czego się nie spodziewałeś.
•	Tylko słuchaj. Jeśli mówisz, to znaczy, że nie słuchasz. Nie można jednocześnie słuchać
i mówić.
•	Po wysłuchaniu drugiej strony wyraź swoje zdanie. Słuchając innych, masz większe szanse,
że sam zostaniesz wysłuchany.
• Zostaw miejsce na przerwy. Nie rzucaj się od razu w wir rozmowy.
• Wsłuchuj się uważnie w słowa oraz obserwuj mowę ciała.
• Staraj się zachować spokój, nawet jeśli jesteś zdenerwowany.
• Rób duże przerwy.
•	Kiedy rozmowa staje się wzburzona, nie czekaj, aż druga strona się uspokoi, tylko zasugeruj
przerwę.
• Jeśli żadne z Was nie jest w stanie uspokoić się podczas krótkiej przerwy, należy:
•	Zakończyć rozmowę
•	Zasugerować inną, lepszą porę na rozmowę i, jeśli to możliwe, w neutralnym miejscu
z dala od dzieci.
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Odpowiadaj w sposób niekonfrontacyjny: wyrażaj się jasno, do rzeczy i przestrzegaj
reguł konwersacji.
1. Unikaj zmiany tematu i niepotrzebnego przerywania drugiej osobie.
2. Nie odzywaj się pochopnie, zbyt często i nie mów za długo.
3. Używaj prostych, bezpośrednich stwierdzeń i próśb.
•	Trzymaj się jednego tematu
•	Pomyśl, która z kwestii lub próśb jest najważniejsza. Trzymaj się jej. Rozmawiaj
o jednej rzeczy na raz.
•	Jeśli nie możesz się powstrzymać żeby przerwać drugiej osobie, weź głęboki
oddech i „ugryź się” w język.
•	Nie odzywaj się pochopnie, zbyt często i nie mów zbyt długo. Mów zwięźle i prosto.
•	W tym celu rób sobie przerwy na wzięcie głębokiego wdechu.
Mów za siebie
• Używaj słowa „ja”
•	Formułuj stwierdzenia w ten sposób, aby wyrażały co Ty myślisz, co zauważyłeś
lub co chcesz, a nie to, co sądzisz lub co „wiesz”, że robi druga osoba.
		 Na przykład:
		„Złoszczę się kiedy pytasz mnie o pieniądze przy dzieciach”,
		 a nie:
		
„Zawsze starasz się mnie sprowokować pytając o pieniądze. Wiesz, że tego nienawidzę!”
•	Kiedy znajdziesz się w trudnym momencie, choć masz nadzieję, że druga osoba zmieni
zdanie, zrób małą przerwę
• Weź głęboki wdech, zatrzymaj się i pomyśl.
		„Jaką jedną prostą rzecz mogę zrobić ja sam?”
		 Następnie wyraź to w formie propozycji:
		 Na przykład:
		
„Mogę dla Ciebie sprawdzić, czy w szkole mają Twój nowy adres mailowy”.
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Spróbuj wyrażać się z zastosowaniem poniższej metody
1.	Stwierdź, co się stało bez obwiniania, krytykowania czy
osądzania kogokolwiek.
2.	Powiedz, jak się czujesz, kiedy widzisz lub słyszysz,
co się stało.
3.	Powiedz, co według ciebie musi nastąpić.
4.	Poproś o zmianę.
Innymi słowy powiedz:

Kiedy Ty...

waż ...
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n
po ebuję
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pot

KOMUNIKACJA

Czuję...

i chciał(a)bym
żebyś Ty...

Więcej przykładów można
znaleźć na następnej stronie.

Możesz także spróbować powiedzieć „my”,
zamienić problem w „to” zamiast obwiniać innych,
a następnie zaproponować rozwiązanie. W ten
sposób druga osoba nie przybierze postawy
defensywnej.
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Przykłady
„Kiedy masz odebrać dzieci i się spóźniasz, odczuwam złość, bo potrzebuję ustalonego
porządku dnia i chciał(a)bym, abyś był(a) na czas!
„Kiedy nie pozwalasz dzieciom nocować u mnie, denerwuję się, bo potrzebuję mieć z nimi
kontakt i chciał(a)bym, abyś mi w tym pomógł/pomogła”
Przekazujesz w ten sposób swój punkt widzenia bez wyrażania
osądów, mówiąc, co czujesz, jednocześnie informując
o tym, czego potrzebujesz i co chcesz, aby miało miejsce.
Pomyśl o tym, co chcesz wyrazić lub o chwilach, kiedy rozmowa
najprawdopodobniej zakończy się kłótnią i ćwicz mówienie rzeczy
w inny sposób.
Dokończ kilka przykładów samodzielnie.
Kiedy (ty)
Czuję się
Ponieważ potrzebuję
i chciał(a)bym abyś

Jeśli to nie działa, spróbuj wyrazić to co chcesz powiedzieć w nieco inny sposób.
“Kiedy rozmawiamy na temat pieniędzy w obecności dzieci, zamienia się to w problem. Czy
możemy porozmawiać na ten temat kiedy indziej? Propozycja: „Kiedy by Ci pasowało”?
Podaj własny przykład.
Kiedy (my)
Zamienia się w
Czy możemy?
Kiedy?
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONTAKTÓW

•	Dzieci powinny czuć, że mają dom u każdego z rodziców, bez względu na
to ile czasu spędzają z każdym z nich.
•	W fazie przyzwyczajania się do zmian należy spodziewać się oporu ze
strony dzieci.
•	Należy unikać posługiwania się dziećmi jako posłańcami czy pośrednikami.
• Należy unikać krytykowania, obwiniania czy porównywania obydwu domów.
Kiedy tylko jest to możliwe i bezpieczne, dzieci powinny mieć dostęp do obojga rodziców. Jeśli dziecko
powie, że nie chce się widzieć z jednym albo drugim rodzicem, nie należy tego lekceważyć czy temu
zaprzeczać. Należy wysłuchać tego, co mają do powiedzenia, aby ustalić, jaki kryje się za tym powód.
Ważne jest to, by nie obwiniać dzieci w przypadku bycia przez nie odrzuconym.

KOMUNIKACJA

Czasami dzieci postrzegają jednego rodzica jako pełnego samych zalet, a drugiego jako kogoś, kto
ma tylko wady. Jeśli do tego dojdzie, należy im przypomnieć czasy sprzed separacji, kiedy wszyscy miło
spędzali czas. Dzieci myślą o sobie jako o składających się w połowie z mamy i w połowie z taty. Jeśli nie
pozwoli im się kochać obojga rodziców, może to doprowadzić do tego, że odrzucą część siebie samych.
Nie należy więc krytykować i obwiniać się nawzajem w obecności dzieci, a jedynie przypomnieć,
że każdy z nas ma dobre i złe strony.
Dzieci są odporne i są w stanie funkcjonować w oparciu o różne zasady obowiązujące w każdym
z domów, pod warunkiem że wiedzą, czego się spodziewać. Jeśli dzieci mówią „mama robi to inaczej”
czy „tata nie robi takich rzeczy”, należy im przypomnieć, że to rodzice ustalają granice i choć być może
każdy z rodziców robi dane rzeczy inaczej, oboje je kochają i nie ma nic złego w tym, że w każdym
z domów obowiązują inne zasady.
Należy unikać wypytywania dzieci o to, co się dzieje w drugim domu, gdyż dziecko może odnieść wrażenie,
że jest przesłuchiwane. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się bezpośrednią komunikację z byłym partnerem.
Należy unikać rywalizowania z drugim rodzicem w kwestii tego, kto da większy prezent urodzinowy czy
dawania prezentów, za którymi stoją ukryte motywy. Dając duży prezent, należy się zastanowić
w którym domu będzie on przechowywany i jeśli dziecko ma go
nie brać ze sobą do drugiego domu, najlepiej poinformować je
o tym z wyprzedzeniem.
Informowanie dzieci z wyprzedzeniem o tym, co się stanie i czego
mogą oczekiwać spowoduje, że będą się czuły bezpieczniejsze można na przykład razem zaznaczyć w kalendarzu ważne
daty. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystko w życiu można
przewidzieć i czasami konieczne będzie wprowadzenie zmian.
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Konwersacje powinny dotyczyć tego, co będzie najlepsze dla dzieci. Komunikacja na temat
potrzeb dziecka (takich jak wizyty u lekarza, wywiadówki, dni sportu czy przyjęcia urodzinowe)
może przyjąć formę rozmowy biznesowej.
Jeśli dziecko powie coś na temat tego, co zrobił lub powiedział jeden rodzic, co zagra na
uczuciach drugiego rodzica, należy starać się nie reagować zbyt emocjonalnie, gdyż stawia
to dzieci w samym środku konfliktu.
Jeśli ma się obawy co do tego, że przekazanie dzieci może wywołać konflikt, można
spróbować temu zapobiec, zapewniając obecność innej osoby dorosłej, przekazując dzieci
w miejscu publicznym w środku dnia, w obecności członka rodziny lub przyjaciela lub
korzystając z usług centrum ds. kontaktów.
Choć każdy z nas jest inny, w przypadku rodziców,
z którymi mieszkają dzieci zdarza się tak, że mają
oni wrażenie, iż to oni obarczeni są wszystkimi
obowiązkami i nie mają czasu dla siebie. Z kolei
rodzice, którzy nie mieszkają z dziećmi mogą
tęsknić za byciem częścią rodziny i czuć się
zagubieni, nie wiedząc, jak wypełnić sobie czas.
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JAK PORADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ROZMOWAMI

KOMUNIKACJA

•	Nawet jeśli były partner nie chce współpracować, należy być praktycznym.
•	Należy skoncentrować się na tym, co jest się w stanie kontrolować, a nie na
tym, nad czym nie ma się kontroli.
•	Należy nauczyć się samokontroli, panowania nad swoimi uczuciami i nie
zachowywać się w sposób reaktywny.
•	Należy spróbować zastanowić się nad sprawami z punktu widzenia dzieci.
•	Należy zadać sobie pytanie: „Jaką to sprawi różnicę za rok czasu?”
•	Należy starać się nie wdawać w kłótnie na temat tego, co się tak naprawdę
stało. Należy pamiętać, że każdy doświadcza rzeczy na swój własny sposób.
Nie jest łatwo być dobrym rodzicem, nawet w udanym związku. Gdy czujemy, że nasz były partner
nie wykazuje chęci do współpracy lub gdy interes dziecka nie jest dla niego najważniejszy, warto
zastosować pewne pomocne w takich wypadkach zasady. Jedno jest pewne: nie ma sensu tracić
energii na próby wpływania na postępowanie drugiego rodzica; lepiej skupić wysiłki na tym, aby
samemu być jak najlepszym ojcem lub matką.
Nawet, gdy jesteśmy absolutnie przekonani, że to my mamy rację, a były partner się myli i uważamy,
że musimy coś zmienić, pamiętajmy, że nie do nas należy zmiana byłego partnera, a jedyną osobą,
którą możemy zmienić jesteśmy my sami. Nawet niewielkie zmiany w naszym postępowaniu mogą
mieć duży wpływ na sposób pełnienia roli rodzica, a w konsekwencji na nasze dziecko.
Należy skupiać się na potrzebach dziecka, a nie na rozpamiętywaniu przeszłości. Spróbujmy
wyobrazić sobie, jak nasze dziecko będzie wspominać ten etap swojego życia za rok lub za pięć,
czy dziesięć lat. Pozwoli to spojrzeć na sytuację z odmiennej perspektywy.
Słysząc o tym, co nasz były partner mówił na nasz temat, starajmy się nie wyciągać pochopnych
wniosków i nie przesadzać z reakcją. Lepiej poczekać, aż emocje ostygną i spokojnie wszystko przemyśleć.
Jeśli były partner jest agresywny lub krytykuje nas w obecności dziecka, postarajmy się nie odpłacać
mu tym samym. Warto nauczyć się panować nad swoimi uczuciami; może uda nam się wtedy
uniknąć permanentnych kłótni, które jakże często wymykają się spod kontroli. Jeśli czujemy, że
sytuacja nas przytłacza, zróbmy sobie dłuższą przerwę. Zamiast reagować od razu, lepiej powiedzieć
sobie: „Muszę mieć czas, żeby to przemyśleć“.
Jeśli na przykład były partner nawymyślał nam w obecności dziecka, należy potem, będąc sam na
sam z dzieckiem, porozmawiać z nim, bez wdawania się w szczegóły, o całym zajściu. Należy mu
powiedzieć, że ludzie czasami złoszczą się na siebie, ale nie powinni przy tym używać wyzwisk.
Starajmy się zachowywać konsekwentnie. Nie mamy wpływu na zachowanie drugiego rodzica,
ale mamy wpływ na własne reakcje.
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JEŚLI NIE MOŻESZ BYĆ ZE SWOIMI DZIEĆMI
Jeśli regularne kontakty z dziećmi są niemożliwe z powodu trudnych relacji z byłym partnerem/
partnerką lub ze względu na to, że mieszka się daleko od nich czy też za granicą, poniżej
zamieszczono kilka przydatnych porad.
Listy
• Nie zapominaj o regularnym pisaniu do dzieci, wysyłając listy lub maile.
•	W przypadku młodszych dzieci korzystaj z ładnej papeterii lub grafiki komputerowej, naklejek,
kolorowych długopisów, itp.
Płyty DVD
• Nagraj się podczas robienia jakichś rzeczy lub przekazując specjalny komunikat.
Rozmowy telefoniczne
• Upewnij się, że nie tylko mówisz, ale także i słuchasz i spróbuj nie zważać na opłaty za telefon.
•	Staraj się być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich szkole, u ich przyjaciół itp. Jeśli nie macie
o czym porozmawiać, powiedz im o jakiejś książce lub filmie, a następnie porozmawiajcie o niej/
nim przez telefon.
• Wiele dzieci ma także telefony komórkowe – możesz zatem utrzymywać z nimi kontakt sms-owy.
Mieszkanie
•	Podczas spotkań z dziećmi upewnij się, że Twój dom jest przyjazny rodzinie tj. dzieci mają w nim
zabawki, ubrania na zmianę itp. Jeśli możliwe, postaraj się, aby miały własny kąt w Twoim domu.
Urodziny i specjalne okazje
•	Pamiętaj o szczególnych dniach. Możesz uczynić je bardziej wyjątkowymi, przesyłając dziecku
przemyślany prezent. Kartka lub list również pokażą im, że myślisz o nich.
Bycie rodzicem może być czasami bardzo stresujące. Mimo iż dzieci mogą nie doceniać tego,
co się dla nich robi, nie należy się poddawać. Jest to typowe achowanie, a żadna ilość listów czy
telefonów nie zastąpi osobistego kontaktu z dziećmi. Można spróbować
stworzyć drogi komunikacji z byłym/byłą partnerem/artnerką
lub rozważyć przeprowadzenie się bliżej dzieci.
Można także rozważyć skorzystanie
z pomocy mediatora w rozmowach
z byłym partnerem/byłą partnerką
i wnieść sprawę z powrotem do
sądu jedynie w ostateczności.
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NOWI PARTNERZY
Dzieci często potrzebują rodziców szczególnie w pierwszych
dniach ich rozłąki i mogą poczuć się odrzucone, gdy ojciec
lub matka często wychodzi lub zaczyna spotykać się z innymi
osobami. Często dają wyraz swojej dezaprobacie, a nowy
związek rodzica mogą traktować jako zagrożenie. Ważne jest,
aby wszelkie zmiany w ich życiu następowały stopniowo. Nie
znaczy to, że dziecko może sądzić, że wolno mu dyktować
rodzicom, co mogą lub czego nie mogą robić.
Z przedstawieniem dziecku nowego partnera lepiej jest
poczekać, aż zyskamy pewność, że związek ten jest poważny.
Dzieci potrafią szybko się przywiązać do nowych osób, dlatego
przedstawianie mu kogoś, kto nie zagości w jego życiu na
dłużej może narazić je na poczucie kolejnej, poważnej straty.
W przypadku nowego związku trzeba się także upewnić, że
przebywanie z nowym partnerem jest dla dziecka bezpieczne.

KOMUNIKACJA

Przedstawienie dziecku nowego partnera może zniweczyć jego
nadzieje na ponowne zejście się rodziców. Najlepiej jest, gdy
dziecko może stopniowo przyzwyczajać się do obecności nowego
partnera, zaczynając od spotkań nie dłuższych niż godzinne.
Dziecko może obawiać się, że ojciec lub matka będzie woleć
spędzać czas w towarzystwie nowego partnera, a nie z nim
i że straci w ten sposób kolejnego rodzica. Może zareagować na
to większą niż dotąd zależnością emocjonalną i zaborczością.
Należy cierpliwie je wysłuchać i zapewnić, że zawsze będziecie
razem. Trzeba zrozumieć, że uczucie zazdrości jest w tej sytuacji
czymś normalnym.
Nowy partner też może czuć się niepewnie i odczuwać zazdrość
z powodu czasu i energii jakie poświęca się dzieciom. Choć
można próbować rozproszyć ich wątpliwości, nie zawsze
się to udaje. Może nawet dojść do
tego, że stanie się przed koniecznością
ponownego rozważenia, na ile nowy
związek jest dla nas ważny.
Nowy związek naszego byłego partnera
również może być dla nas źródłem
silnych emocji, budzić gniew i zazdrość.
Ważne jest, aby pamiętać, że dobro
naszego dziecka jest w tym wszystkim
dla nas najważniejsze. I rodzic i dziecko
potrzebują czasu, aby przystosować się
do zmian, jakie je czekają. Nawet jeśli sami
uważamy, że jesteśmy gotowi na nowy
związek, nie znaczy to, że nasze dzieci
są na to gotowe. Musimy dać im czas na
przystosowanie się do nowego związku.
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PRZEMOC DOMOWA
W przypadku przemocy należy pamiętać, że bezpieczeństwo rodzica lub dzieci, które padły jej
ofiarą jest najważniejsze.
Osoby uczęszczające na szkolenie lub indywidualne sesje, które chcą porozmawiać
o ewentualnym niebezpieczeństwie grożącym im samym czy też ich dzieciom, mogą
porozmawiać z osobą prowadzącą szkolenie lub z osobą, z którą mają sesje. Osoby te będą
w stanie udzielić wsparcia w uzyskaniu niezbędnej pomocy.
W sytuacjach, gdzie doszło do przemocy domowej w najlepszym interesie dzieci może leżeć
ograniczenie kontaktu między rodzicami oraz dziećmi. Pomoc prawna również może odgrywać
ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym stronom.
Jeśli padłeś/padłaś ofiarą przemocy, natychmiast zgłoś się po pomoc zarówno dla siebie,
jak i dla swoich dzieci.
•	Można skontaktować się z krajową infolinią ds. pomocy ofiarom przemocy (National Domestic
Violence Helpline) (dzwoniąc pod bezpłatny numer 0808 2000 247 lub odwiedzając stronę
internetową www.refuge.org.uk), gdzie można uzyskać informacje i dostęp do zakwaterowania
w nagłych wypadkach, dostępnego 24 godziny na dobę.
•	Można zadzwonić pod bezpłatny numer
krajowej infolinii ds. bezpieczeństwa dzieci
NSPCC - 0808 800 5000, która zapewnia
bezpłatne i poufne usługi dla wszystkich osób,
które martwią się o bezpieczeństwo dzieci.
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W przypadku, gdy dzieci mówią o zamiarze wyrządzenia
sobie krzywdy lub braku chęci do życia, szkoła zgłasza
problemy, które trwają od kilku miesięcy lub jeśli nie
można sobie poradzić z zachowaniem dzieci, należy
porozmawiać z
KOMUNIKACJA

• Lekarzem ogólnym (GP)
•	Nauczycielem dziecka, opiekunem roku lub
dyrektorem szkoły
• Terapeutą
• Pracownikiem Cafcass
• Pracownikiem opieki społecznej.
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Separacja emocjonalna
STRATA ZWIĄZKU
Żal jest ważną częścią procesu separacji i bycie świadomym poszczególnych etapów
poczucia straty może pomóc w przejściu przez cały proces. W przypadku, gdy partner umrze,
obowiązuje pewien rytuał – pogrzeb i związane z nim czynności, a odczuwanie żalu jest
w takiej sytuacji uznawane za coś naturalnego. W przypadku rozpadu związku może dojść
do wypierania się poczucia żalu i nie ma żadnego z góry ustalonego rytuału (chociaż dla
niektórych osób proces sądowy może służyć jako pewnego rodzaju środek zastępczy).
Partnerzy mogą w danym momencie znajdować się na różnych etapach poczucia straty –
osoba, która podjęła decyzję o odejściu zazwyczaj przeszła etap doświadczania poczucia
żalu i straty jeszcze przed odejściem, natomiast osoba zostawiana dopiero będzie musiała się
z tego rodzaju uczuciami uporać.
Zakończenie związku niesie ze sobą wiele strat – utrata bycia członkiem rodziny, utrata
partnera, utrata planów na przyszłość i celów, do których dążyło się jako para, utrata roli
męża, żony czy kochanka czy też utrata statusu bycia w parze.
Wiele osób musi się wyprowadzić z domu, w którym mieszkały podczas trwania związku,
doświadczając tym samym utraty domu. Każdy z rodziców może również doświadczyć utraty
ich więzi z dziećmi, w przypadku, gdy mieszkają one z drugim rodzicem. Poczucie straty nie
jest doświadczane tylko przez osoby dorosłe – jest ono znane także i dzieciom.

EMOCJE
Rozwód czy separacja to bardzo osobista sprawa i każdy doświadcza ich na swój własny
sposób. Można odczuwać poczucie ulgi w związku z tym, że związek się rozpadł lub czuć się
winnym, że nie było się w stanie zrobić nic, aby temu zapobiec. Może być tak, że obie strony
uważają, że rozwód to najlepsze rozwiązanie, ale również tak, że jedna strona jest o wiele
bardziej przekonana o słuszności takiego rozwiązania niż druga strona.
Strona, która podjęła decyzję o odejściu najprawdopodobniej myślała o tym przez długi czas,
zbierając w sobie odwagę na odejście, co mogło także doprowadzić do
wywołania poczucia winy.
Dla drugiej strony nagłe odejście partnera może być dużym szokiem
i spowodować powstanie poczucia odrzucenia czy porzucenia.
Jeśli rozstanie jest nagłe i dochodzi do niego bez ostrzeżenia,
emocje te mogą być intensywniejsze niż w przypadku, gdy do
rozpadu związku dochodziło stopniowo, przez dłuższy okres czasu.
Silniejsze emocje odczuwa się także wtedy, gdy jest się osobą
zostawianą, a nie tą, która podjęła decyzję o odejściu.
Ból w związku z rozstaniem może być bardzo głęboki i intensywny.
Może przybrać formę niemalże fizycznego bólu, kiedy wydaje się nam,
że serce zostało dosłownie złamane. Doświadczane emocje mogą
także wpłynąć na zdolność podejmowania decyzji i spowodować
powstanie uczucia zmęczenia i braku energii, wszystko to zależy
jednak od indywidualnych uwarunkowań i okoliczności.
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EMOCJE
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Etapy poczucia straty to:

Zaprzeczanie

Niezależnie od sytuacji
najczęściej doświadcza się tych
,
samych etapów poczucia straty
ale niekoniecznie w tej samej
kolej ności. Niektórzy mogą
doświadczyć wszystkich tych
emocji w przeciągu zaledwie 10
minut!

Złość

Pertraktowanie
Depresja
Akceptacja

ETAPY POCZUCIA STRATY
Etapy poczucia straty niekoniecznie muszą być doświadczane w kolejności podanej powyżej
i przez każdy z nich można przechodzić więcej niż raz. Czasami można mieć wrażenie, że robi
się jeden krok w przód, a dwa w tył. Uczucia, których się doświadcza, niezależnie od tego, czy są
intensywne, czy też nie, są normalną częścią rozwodu czy separacji. Niemniej jednak, jeśli ma się
wrażenie, że utknęło się na dobre na jednym z etapów, można wówczas rozważyć skorzystanie
z usług terapeuty, który pomoże przejść przez ten proces.

Nastrój

Złość
To ich wina!
Poziomy energii wzrastają

Cykl straty
Akceptacja
Pogodzenie się z tym, nadzieja
na przyszłość
Więcej energii

Wyparcie
Szok
Lepszy sen
Poziom energii wzrasta

Pertraktowanie
Dlaczego ja?
Wina, wstyd, to moja wina
Poziom energii zaczyna spadać

Depresja
Po co?
Rozpacz, apatia, bezsenność, poziom energii na najniższym poziomie

CZAS
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Wyparcie
• Wrażenie, że dana sytuacja tak naprawdę nie ma miejsca
• Ukrywanie spraw przed przyjaciółmi i rodziną
• Fantazjowanie i unikanie rzeczywistości
Zdanie sobie sprawy z zakończenia swojego związku może być dla
niektórych szokiem. Zdarza się, że osoba może stać się „nieobecna
duchem” i mieć wrażenie, że tak naprawdę to jej nie spotyka.
Jednym z czynników wywołujących etap wyparcia może być obawa
przed koniecznością stawienia czoła przyszłości w pojedynkę. Przeciwstawienie się swoim
lękom może czasami wydawać się zbyt dużym obciążeniem.
Powyższemu mogą towarzyszyć różnorakie emocje i gwałtowne huśtawki nastroju – od
wrażenia, że jest się sparaliżowanym i że nie jest się w stanie nic powiedzieć, do poczucia
braku kontroli połączonego z ewentualną potrzebą wykrzyczenia się. Może się także wydawać,
że nasze emocje są bardzo świeże i że każdy sądzi, iż wie co się dzieje.
Można także doświadczać poczucia odłączenia, bycia oszołomionym, jak gdyby oglądało się
film. Może się także pojawić panika i niepokój oraz wewnętrzny przymus zrobienia czegoś,
co może często przybierać formę rzucenia się w wir pracy lub robienia czegoś praktycznego.

Złość
• Reagowanie zbyt emocjonalnie i często w sposób irracjonalny
• Poczucie braku kontroli
• Wybuchowość i agresywność

EMOCJE

Złość może być wybuchowa. Można doświadczać huśtawek nastroju - od nienawiści i chęci
zemsty do uczucia smutku i niepewności. Intensywność tych uczuć może być często
przerażająca.
Jeśli jest się tą osobą, która zdecydowała się zakończyć związek, można mieć trudności
z wyrażeniem swojego gniewu z uwagi na poczucie winy; z kolei osoba, która została porzucona
może obawiać się, że wyrażając gniew, odepchnie od siebie drugą osobę jeszcze bardziej.
Złość często pojawia się przed etapem „akceptacji odejścia drugiej osoby”. Pomocna może być
próba przekierowania swojego gniewu na praktyczne czynności. Tłumienie w sobie złości lub
wyrażanie jej w sposób agresywny nie jest zdrowe. Złość można wyrażać w zdrowy sposób,
rozmawiając z przyjaciółmi lub rodziną, wykonując ćwiczenia fizyczne lub rozmawiając
z terapeutą. Tłumienie w sobie złości może prowadzić do depresji.

Pertraktowanie:
Myślenie: Może powinniśmy dać sobie drugą szansę. Gdyby tylko:
• się zmienił(a)
• wiedział(a), jak bardzo mi zależy
• wiedział(a), jak wiele zrobiłem/zrobiłam dla rodziny.
Może się okazać, że jeden z rodziców będzie próbował dobić targu z byłym/byłą partnerem/
partnerką w desperackiej próbie przywrócenia dawnego stanu rzeczy lub uśmierzenia bólu.
Nie jest to jednak odpowiedni czas na zawieranie jakichkolwiek transakcji, gdyż grozi to
złożeniem obietnic, których nie będzie można dotrzymać i tym samym pogorszeniem sytuacji.

41

Program informacyjny dla rodziców w separacji

Depresja
• niekontrolowany płacz
• brak zainteresowania czymkolwiek
• poczucie bycia w „mgle umysłowej”
• kłopoty ze snem
• zamknięcie się w sobie i odcięcie się od innych
Samotność, smutek i depresja to typowe uczucia doświadczane w tym trudnym czasie,
a w połączeniu z poczuciem żalu i straty (z uwagi na zakończenie się związku) wszystko to może
być trudne do zniesienia. Mogą wystąpić także kłopoty ze snem oraz emocjonalne wyczerpanie.
Z uwagi na fakt, iż związki stanowią część naszej tożsamości, czasami trudno jest wyobrazić sobie
życie w pojedynkę, jako oddzielna osoba. Może to wiązać się z niską samooceną, utrudniającą
wykonywanie jakichkolwiek codziennych czynności.
Zdarza się, że na tym etapie cały czas chce się płakać. Jeśli depresja nie będzie ustępować lub jeśli
się pogorszy, wówczas zaleca się zasięgnięcie porady lekarza lub terapeuty.

Akceptacja
•	emocje są bardziej zrównoważone – zdanie sobie sprawy zarówno z mocnych, jak i słabych
stron swojego związku
• jest się w stanie lepiej zapanować nad silnymi emocjami
• powraca wiara w przyszłość
Dla niektórych osób etap ten jest początkiem nowego życia i nowych wyborów, dla innych stanowi
on coś w rodzaju rozczarowania. Relacje rodziców mogą się ustabilizować, ale zdarza się też tak,
że dochodzi wtedy do problemów z dziećmi.
Każdemu z etapów mogą towarzyszyć przytłaczające nas emocje i niektórym osobom może
wydawać się, że wariują. I choć w momencie ich doświadczania możemy tak nie myśleć, badania
procesu żałoby dowodzą, że na ogół pomaga zdanie sobie sprawy z tych uczuć i podzielenie się
nimi z bliskimi przyjaciółmi i rodziną oraz akceptacja tego, że są one częścią bolesnego procesu,
który z czasem będzie łatwiejszy do zniesienia.
Nie powinno się oczekiwać, że każdy z etapów będzie doświadczany osobno. Najczęściej jest tak,
że przeskakuje się z jednego etapu do drugiego bardzo gwałtownie, czasami w odstępie kilku minut!
Zrozumienie etapów nie uśmierzy bólu, ale może pomóc
zdać sobie sprawę z tego, że jest
to normalny proces, przez który
przechodzą także inni ludzie.
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ZA JĘCIE SIĘ SOBĄ SAMYM
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Należy zadać sobie pytanie: „Jak mogę być w stanie opiekować się moimi dziećmi jeśli będę
fizycznie, psychicznie i emocjonalnie wykończony/-a?”
Każdy ma prawo do swoich uczuć, ale to, co się w ich sprawie zrobi, może w znaczny sposób
wpłynąć na życie dziecka. Tłumienie w sobie gniewu, wyrażanie go w sposób agresywny
czy posługiwanie się dziećmi w celu odegrania się na byłym partnerze nie jest zdrowym
rozwiązaniem.
Należy sobie powiedzieć, że nie ma nic złego w odczuwaniu złości czy smutku. Swoje uczucia
można wyrazić rozmawiając z przyjacielem bądź psychologiem, zapisując się do grupy
wsparcia lub wykonując ćwiczenia fizyczne.

EMOCJE

Osoba, która odeszła ma zazwyczaj poczucie winy w związku z separacją i z racji, iż miała
więcej czasu na oswojenie się z decyzją o rozstaniu znajduje się na dalszym etapie procesu
separacji. Niemniej jednak w niektórych wypadkach dochodzi do nawrotu uczuć silnego
żalu i ponownego odczuwania gniewu, tak jak to miało miejsce na początku procesu
rozstania. Jak już wspomniano, poczucie żalu w związku z procesem separacji może
być dość skomplikowanym uczuciem.
Osoba, która została zostawiona może czuć się zdradzona i odrzucona, mieć poczucie
niepewności i być zazdrosna o ewentualny nowy związek byłego partnera. Może również
dojść do odmowy przyjęcia końca związku do wiadomości i próby ratowania go za wszelką
cenę. Czasami konflikt między byłymi partnerami wykorzystywany jest przez jedną ze stron
jako jedyny dostępny sposób utrzymania więzi z drugą stroną.
Czasami może się wydawać, że stoi się przed problemem urastającym do rozmiaru
olbrzymiej góry, ale z czasem góra zamienia się w niskie wzgórze.
Ważne jest aby pamiętać, że czas leczy rany. Uczucia, jakich się
doświadcza w danej chwili w związku z sytuacją (jako dziecko
czy osoba dorosła) ulegną
zmianie za 6 miesięcy, za rok czy
za pięć lat.
W trudnych chwilach dobrze
jest mieć możliwość skorzystania
z sieci wsparcia. Można również
rozważyć umówienie się
na wizytę u psychologa lub
skorzystanie z pomocy mediatora.
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SIEĆ WSPARCIA
Wymień osobę lub osoby w swoim życiu, które zaspokajają
każdą z potrzeb wymienionych poniżej.
Ktoś, na kim mogę polegać w sytuacji kryzysowej:

Ktoś, z kim mogę porozmawiać, kiedy się martwię:

Ktoś, kto sprawia, że lubię samego/samą siebie:

Ktoś, kto mi powie, jak sobie radzę (zarówno dobrze jak i źle):

Ktoś, kto potrafi sprawić, że się zatrzymam i zastanowię nad tym, co robię:

Ktoś, kto przedstawia mi nowe pomysły, nowe zainteresowania lub nowych ludzi:
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EMOCJE

DALSZA RODZINA
Dziadkowie lub inni członkowie rodziny odgrywają ważną rolę w życiu dziecka.
Dość często także i oni ponoszą skutki konfliktu
między rodzicami i mogą mieć wrażenie, że muszą
opowiedzieć się po jednej ze stron. Pozostali
członkowie rodziny mogą mieć własne zdanie na
temat zaistniałej sytuacji, ważne jest jednak to by
Dzieci niewątpliwie
zezwolić dzieciom na kontakt z nimi.
Należy im wyjaśnić, że mimo iż ich zdania co
do zaistniałej sytuacji mogą być podzielone,
ważne jest, aby nie wypowiadali się źle na
temat któregokolwiek z rodziców, gdyż może to
spowodować, iż dzieciom będzie się wydawać,
że są w środku jeszcze większego konfliktu.
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ze stab ilności oraz poczuc
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przynależności, które pozo
do
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resie
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przynieść
normalnym biegiem może
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RODZINA I PRZYJACIELE DZIECI
Przyjaciele i rodzina są bardzo ważni w życiu dziecka i dziecko może utracić kontakt
z najbliższymi mu osobami z różnych powodów, które są poza ich kontrolą.
Możemy do nich zaliczyć między innymi przeprowadzkę czy też opowiadanie się osób po
jednej ze stron konfliktu.
Prosimy wpisać imię dziecka w środku, a wokoło wpisać imiona/nazwiska przyjaciół lub
członków rodziny, którzy są dla nich ważni. W razie większej liczby dzieci można skopiować
poniższy diagram lub użyć innego koloru długopisu dla każdego z dzieci.

Im ię dziecka
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PORADNIC TWO
Warto rozważyć skorzystanie z pomocy terapeuty, jeśli ma się
wrażenie, że utknęło się na jednym z etapów poczucia straty.
Terapeuta może:
• pomóc w poradzeniu sobie ze sprzecznymi emocjami
• wesprzeć w przejściu przez okres zmian
• pomóc w wyrażeniu uczuć oraz
•	pomóc dzieciom w wyrażeniu ich uczuć i dać im odczuć,
że mają wsparcie.

Poradnictwo indywidualne
Poradnictwo pomaga uświadomić sobie na czym polegają
problemy i znaleźć lepsze sposoby radzenia sobie z nimi. Zadanie
terapeuty polega na wysłuchaniu pacjenta i udzieleniu mu pomocy
w zrozumieniu i samodzielnemu znalezieniu rozwiązania. Terapeuta
nie powie, co należy zrobić, ale będzie współpracował z pacjentem
udzielając mu wsparcia. Sesja terapeutyczna trwa na ogół 50 minut,
a ich ilość zależy od tego, z jakiego rodzaju problemami pacjent się
boryka. Kwestię tę można przedyskutować z terapeutą.

EMOCJE

Poradnictwo rodzinne
Część osób uważa, że bardzo pomocne są sesje poradnictwa rodzinnego.
Tego rodzaju poradnictwo przeznaczone jest dla rodzin – rodziców
i dzieci, ale może być przydatne w przypadku problemów w związkach,
zarówno w ramach rodziny, jak i poza nią, którym pomogłoby tego
rodzaju wparcie. W terapii udział może brać również dalsza rodzina
(na przykład dziadkowie czy rodzina przyrodnia). Czasami pomaga także
zaproszenie na udział w sesjach bliskiego przyjaciela rodziny.
Poradnictwo rodzinne pomaga członkom rodziny znaleźć sposoby
wspierania i pomagania sobie nawzajem, a także rozwija umiejętności
komunikowania się i rozstrzygania konfliktów. Sesje odbywają się
w bezpiecznym otoczeniu pełnym wsparcia, gdzie główny nacisk
kładziony jest na zidentyfikowanie i umocnienie silnych stron rodziny oraz
jej zasobów i gdzie ewentualne problemy rozwiązywane są wspólnie.
Sesje terapii indywidualnej i rodzinnej są na ogół płatne, ale lekarz
ogólny być może będzie mógł wydać skierowanie na terapię bezpłatną.
Poradnictwo dla młodzieży
Często zdarza się tak, że rodzic zajęty sprawami związanymi
z separacją czy rozwodem nie jest w stanie poświęcić swoim dzieciom
tyle uwagi, ile by chciał. Dzieci z kolei mogą zacząć tłumić swoje
emocje i zmartwienia, z obawy przed obarczaniem rodziców kolejnymi
problemami i zmartwieniami. Można zapytać szkołę dziecka, czy na
jej terenie działa terapeuta dla młodzieży. Tego typu terapia może dać
dzieciom możliwość porozmawiania o obawach i zmartwieniach bez
dodatkowego obciążania rodzica.
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MEDIACJE DLA RODZIN
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CO DZIEJE SIĘ PODCZAS SESJI MEDIACYJNYCH?
Podczas sesji można dyskutować na temat poniższych kwestii:
•	Uzgodnienia w sprawie kontaktów – ilość czasu, jaki dzieci będą spędzać z każdym z rodziców
i sposób zorganizowania kontaktów, w tym drobne szczegóły, które mogą sprawić olbrzymią
różnicę (na przykład ustalenie godziny odbioru dzieci i tego, gdzie będą jadły)
• Miejsce zamieszkania dzieci
• Wsparcie finansowe dla dzieci
• Co się stanie z domem rodzinnym
• Podział majątku i długów
•	Inne kwestie finansowe, na przykład
podział emerytur, oszczędności czy
inwestycji.
W przeciwieństwie do rozprawy, gdzie to
sędzia podejmuje stosowne decyzje, mediacje
pozwalają byłym partnerom na samodzielne
poczynienie ustaleń odnośnie kontaktów.
Dzięki temu umowy zawarte podczas
mediacji na ogół lepiej się sprawdzają w praktyce, a ich warunki są spełniane
przez dłuższy okres czasu.
Podczas mediacji dla rodzin wszelkie kwestie rodzinne są rozpatrywane podczas szeregu
wspólnych spotkań, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i sprawiedliwego
środowiska celem rozwiązania problemów i uzgodnienia danych kwestii bez decydowania
o tym, kto jest czemu winny. Mediator jest osobą bezstronną, która pomoże byłym partnerom
w wynegocjowaniu umowy biorącej pod uwagę potrzeby całej rodziny.
Mediacja może poprawić komunikację między byłymi partnerami. Pomaga także zbudować
mocne podwaliny konsekwentnego i dobrego rodzicielstwa. Mediacje mogą dotyczyć dzieci
lub finansów, względnie obu tych kwestii.
W niektórych sytuacjach w ramach mediacji zorganizowane będzie także spotkanie z dziećmi,
mające na celu poznanie ich zdania; niemniej jednak również w takim wypadku to rodzice nadal
są odpowiedzialni za podjęcie wszelkich decyzji.
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Zastanawiasz się nad skorzystaniem z mediacji (MIAM)?
Osoby uprawnione mogą otrzymać pomoc prawną na cele MIAM oraz wszelkie inne rodzinne sesje
mediacyjne, w których zdecydują się wziąć udział. Wystarczy, że jeden z rodziców jest uprawniony
do pomocy prawnej, aby Agencja ds. pomocy prawnej (z ang. Legal Aid Agency) pokryła koszty
MIAM i sfinansowała pierwszą sesję mediacyjną po MIAM dla obojga rodziców. Więcej informacji
można uzyskać na stronie www.gov.uk/looking-after-children-divorce. Mediacje rodzinne są często
szybsze, tańsze i łatwiejsze niż stres związany z udaniem się do sądu.
Osoby pragnące skorzystać z mediacji celem poczynienia ustaleń dla siebie i swoich dzieci mogą
znaleźć najbliższy ośrodek mediacji dla rodzin:
• odwiedzając stronę Rady ds. Mediacji Rodzinnej - www.familymediationhelpline.co.uk.
Po znalezieniu najbliższego ośrodka można zadać pracownikom wszelkie pytania. W razie chęci
uzyskania dodatkowych informacji rozmówca weźmie potrzebne dane i umówi spotkanie
z mediatorem celem przeprowadzenia oceny.
Ocena
Mediator wyjaśni na czym polegają mediacje i pomoże zdecydować, czy jest to najwłaściwsze
rozwiązanie w danym przypadku. Mediator może również sprawdzić, czy dana osoba kwalifikuje
się do otrzymania pomocy prawnej (w tym celu należy przynieść ze sobą potwierdzenie
wysokości zarobków, jak na przykład pasek wypłaty czy wyciąg z banku).
Spotkanie w sprawie oceny może odbywać się wspólnie z obojgiem byłych partnerów lub
z każdym z nich osobno. W przypadku, gdy ocena jest przeprowadzana wspólnie, mediator i tak
powinien poprosić o spędzenie części spotkania na rozmowie z każdym z byłych partnerów
na osobności.
Rozpoczęcie mediacji
W przypadku, gdy byli partnerzy zdecydują się na udział w mediacjach, zostaną umówieni na
wspólne spotkanie. Będzie to pierwsze z dwóch lub trzech spotkań, na które oboje będą musieli
się stawić celem ustalenia planów względem ich dzieci.
W trakcie mediacji

EMOCJE

W przypadku korzystania z mediacji celem rozwiązania kwestii związanych z dziećmi mediator
pomoże poczynić ustalenia odnośnie kontaktów. Osoby biorące udział w mediacjach same
decydują, czego dotyczyć mają mediacje i w jakim stopniu chcą omówić dane kwestie. Mediator
pomoże także byłym partnerom w poprawie ich komunikacji w odniesieniu do ich dzieci.

dojdą
Po tym, jak byli partnerzy
do porozum ienia, mediator
Istnieje
spisze szczegóły ustaleń.
możliwość uprawomocnienia
mediacji,
umowy zawartej podczas
nośnie
w formie postanowienia od
ka
ustaleń dotyczących dziec
Order).
(z ang. Child Arrangements
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Ponowne spojrzenie na swoją
podróż jako rodzica w separacji
Po przyjrzeniu się aspektom stania się rodzicem w separacji z różnych
punktów widzenia oraz uświadomieniu sobie wpływu, jaki konflikt
może wywierać na dzieci, a także ewentualnej szkodliwości tego
aspektu rozstania, konieczne jest zastanowienie się, na jakiej jest się
drodze. Czy nadal jest tak, jak było, czy może dokonano zmian, które
ułatwiają cały proces zarówno rodzicom, jak i dzieciom?
Prosimy jeszcze raz spojrzeć na tabelę zamieszczoną na następnej stronie i zaznaczyć stosowne
okienka, a następnie podliczyć ilość zaznaczonych pozycji w każdej kolumnie. Następnie
przyznać pół punktu za każdą zmianę, jaką chce się wprowadzić, ale nie miało się jeszcze
możliwości uczynienia tego.
Ważne jest to, by być jak najbardziej szczerym przy uzupełnianiu tabeli – ćwiczenie ma jedynie
funkcję informacyjną dla osoby która się go podejmuje. Nikt nie będzie wydawał osądów czy
udostępniał tych informacji osobom trzecim. Po podliczeniu punktów należy je porównać
z wynikiem, jaki osiągnięto wypełniając tabelę po raz pierwszy. Czy droga wydaje się teraz
łatwiejsza? Należy pamiętać, że małe zmiany mogą spowodować olbrzymią różnicę. Zmiana
chociażby jednej rzeczy wpłynie pozytywnie na życie.

W tabelce zos
tawiono
również puste
pola, gdzie
można odnoto
wać wszelkie
inne istotne rz
eczy, których
nie zawarto w
liście.
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Ponowne spojrzenie na
swoją
podróż jako rodzica w s
eparacji

KRĘTA DROGA
Silny konflikt
Kłótnie przy dzieciach

Obwinianie się nawzaje
m
Niechęć do wysłuchan
ia dzieci
Oczekiwanie od dzieci
opowiedzenia
się po stronie jednego
z rodziców
Spojrzenie na sprawy z
własnej
perspektywy
Próba dowiedzenia, że
były partner jest
w błędzie
Skupienie całej swojej
energii
emocjonalnej na konfl
ikcie
Zastanawianie się nad
tym, co były
partner powinien, a cz
ego nie
powinien robić
Koncentrowanie się na
rzeczach, które
są poza kontrolą
Wniesienie sprawy do
sądu

nych pozycji



Koncentrowanie się na
rzeczach,
które jest się w stanie ko
ntrolować
Rozważenie skorzystania
z mediacji

PONOWNE SPOJRZENIE NA PODRÓŻ

Ogólna liczba zaznaczo

 PROSTSZA DROGA
Ograniczony konflikt
Rzeczowe rozmowy w
stylu rozmów
biznesowych
Skłonność do współpr
acy
Wysłuchanie opinii dziec
i
Pozwolenie dzieciom na
kochanie
obydwojga rodziców
Spojrzenie na sprawy z
perspektywy
swoich dzieci
Bycie gotowym na przy
znanie się do
własnych błędów
Poświęcenie trochę cz
asu samemu/
samej sobie
Zastanawianie się nad
tym,
co samemu można zro
bić

Ogólna liczba zaznaczo

nych pozycji
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DOKONYWANIE WYBORÓW
W związku z dojściem do końca podręcznika należy się jeszcze raz zastanowić nad przyszłością
i wyborami, przed jakimi się stoi. Można iść naprzód tą samą drogą, co do tej pory bądź dokonać
w swoim życiu zmian. Zastanawiając się nad przyszłością i szansami na przyszłość, należy mieć
przed oczami to, jak chciałoby się, aby dzieci w swoim dorosłym życiu pamiętały ten okres. Co
jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia, jak teatrzyki szkolne czy nawet wesela? Czy dzieci chciałyby,
aby ich rodzice nadal wtedy się ze sobą kłócili?
Zwróciliśmy uwagę, że to nie rozwód czy separacja są powodem problemów dorastających
dzieci. Problemy są wynikiem związanego z tym procesem konfliktu.

Nie zmieniać nic?
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Dokonać zmian?
Byli partnerzy mogą zdecydować
się przeprowadzić negocjacje sam
odzielnie,
zasięgnąć porady prawnej u prawn
ika lub skorzystać z mediacji cele
m
wspólnego znalezienia roz wiązan
ia problemów.
Skoncentrowanie się na tym, jaki
e chce się wprowadzić zmiany, a
nie na tym,
jakich zmian oczekuje się ze stro
ny byłego partnera może stanow
ić
olbrzymią
różnicę w sposobie, w jaki rozstan
ie wpłynie na dzieci. W tym celu
mo
żna
skorzystać z porad i wskazówek zaw
artych w niniejszej publikacji. Nal
eży
pamiętać, że małe zmiany mogą
stanowić olbrzymią różnicę. Następ
na strona
przeznaczona jest na zapisanie swo
ich własnych sugestii. Wybór naj
mn
iej
konfrontacyjnej drogi nie zawsze
jest łatwy i konieczne będzie zac
howanie
dystansu i unikanie silnych emocj
i na rzecz praktycznego podejścia
nastawionego na współpracę. W
prz ypadku, gdy były partner nie
będzie chciał się zmienić, wiadom
o będzie prz ynajmniej, że druga
strona podjęła próbę wybrania naj
lepszego wyjścia. Nie zawsze
odniesie się sukces, ale nawet nie
wielka poprawa wpłynie
poz ytywnie na całe prz yszłe życie
dzieci.

52

Program informacyjny dla rodziców w separacji

Moje następne kroki

1... 2... 3...

PONOWNE SPOJRZENIE NA PODRÓŻ
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Dalsze informacje
s’ Association
Stowarzyszenie Grandparent
ólnie tych,
Dla wszystkich dziadków, szczeg
t ze swoimi
którzy stracili lub tracą kontak
innych
lub
du
wo
wnukami wskutek roz
problemów.
Strona internetowa:
org.uk
www.grandparents-association.
Tel.: 0845 4349585
Organizacja M.A.L.E
żcz yzn, którzy
Wsparcie emocjonalne dla mę
ej.
padli ofiarą przemocy domow
adviceline.org.uk
ens
Strona internetowa: www.m
Tel.: 0808 801 0327
Centrów ds.
•	Krajowe Stowarzyszenie
kontaktów z dziećmi
Contact Centres)
(National Association of Child
leźć centrum ds.
Dla osób, które potrzebują zna
kontaktów
c.org.uk
Strona internetowa: www.nacc
Tel.: 0845 4500 280
czeństwa dzieci
•	Krajowa infolinia ds. bezpie
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Bezpłatne poufne usługi dla osó
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pie
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c.org.uk
Strona internetowa: www.nspc
Tel.: 0808 800 5000
ocy domowej
• Krajowa infolinia ds. przem
terowania
Informacje i dostęp do zakwa
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w nagłych wypadkach, czynne
na dobę.
ge.org.uk
Strona internetowa: www.refu
www.womensaid.org.uk
Tel. (bezpłatny): 0808 2000 247
cji Rodzinnych
•	Krajowa Organizacja Media
(National Family Mediation)
są w trakcie
Oferuje pomoc parom, które
roz wodu lub separacji.
org.uk
Strona internetowa: www.nfm.
Tel.: 0300 4000 636

•
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aby decyzje były wydawane w
interesie dziecka.
ass.gov.uk
Strona internetowa: www.cafc
Tel.: 0300 456 4000
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•	Infolinia Agencji ds. aliment
(Child SupportAgency)
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Udziela informacji odnośnie alim
dziecko
Tel.: 0845 713 3133
• Organizacja Family Lives
i całej rodziny.
Świadczy usługi dla rodziców
.org.uk
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Strona internetowa: fam
Tel.: 0808 800 2222
ów Rodzinnych
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Fathers
• Organizacja Families Need
mieć prawo do
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• Organizacja Refuge
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Udziela wsparcia kobietom, któ
ofiarom przemocy domowej.
ge.org.uk
Strona internetowa: www.refu
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Dalsze informacje
• Organizacja Resolution
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esolution.org.uk
Strona internetowa: www.r
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• Organizacja Shelter
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godziny na dobę
Bezpłatna infolinia czynna 24
helter.org.uk
Strona internetowa: www.s
Tel.: 0808 800 4444
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