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1. Wprowadzenie 

 

Temat badań ma swoje źródło w trwającej od dłuższego czasu społecznej dyskusji na 

temat wzrastającej potrzeby pomocy psychologicznej w szeroko rozumianym znaczeniu. Coraz 

więcej placówek oświatowych zatrudnia psychologów i terapeutów, powstają nowe ośrodki 

świadczące usługi w zakresie psychoterapii, coraz częściej zauważa się potrzebę wspierania nie 

tylko dzieci ale również i całych rodzin. Z tego powodu warto przyjrzeć się jak pomoc 

psychologiczna jest odbierana przez tarnowską młodzież i ich rodziców.   

 

1. 1. Pojęcia 

Pojęcie pomocy psychologicznej w ujęciu niniejszych badań obejmuje szeroki zakres 

świadczonych usług min. porady psychologiczne, psychoterapia, interwencja kryzysowa, diagnoza 

psychologiczno-pedagogiczna. Pomoc taka  powinna być udzielana przez przygotowanych  

do tego specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie; według  

z góry założonych wytycznych  i standardów. Dokumenty, które wyznaczają te standardy to min.  

Standardy Psychologicznych Świadczeń Zdrowotnych  Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach.  

Porada psychologiczna jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym nastawionym   

na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna problemu. Porada 

obejmuje:  

 wstępną rozmowę otwierającą kontakt, 

 wywiad i obserwacje, 

 określenie problemu chorego, 

 zakończenie kontaktu poprzez przekazanie choremu psychologicznych obserwacji i 

wyjaśnień lub/i skierowanie go do odpowiedniej dla niego formy leczenia
1
. 

Psychoterapia  to metoda leczenia opierająca się na oddziaływaniach środkami psychologicznymi 

na osoby chore, cierpiące z powodu zaburzeń przeżywania i funkcjonowania uwarunkowanych 

psychospołecznie. Można wyróżnić wiele rodzajów psychoterapii: 
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■ Psychoterapia indywidualna – to specjalistyczne świadczenie zdrowotne nastawione  

na przepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta. 

■ Psychoterapia grupowa – jest to specjalistyczne świadczenie zdrowotne realizowane w 

grupach pacjentów, prowadzonych  przez psychoterapeutę i koterapeutę. Może być  

realizowane w grupach o różnym stopniu otwartości i liczebności ( nie więcej niż 12 osób 

w grupie) 

■ Psychoterapia rodzin- specjalistyczne psychologiczne świadczenie zdrowotne nastawione 

na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających 

dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych  

i somatycznych  u członka rodziny. Powrót do zdrowia pacjenta nie jest możliwy bez 

oddziaływania na całość rodziny. Psychoterapia rodzin prowadzona jest przez dwóch 

psychoterapeutów.  

■ Psychoterapia małżeństw – specjalistyczne  psychologiczne świadczenie zdrowotne 

dotyczące przepracowania problemów pary małżeńskiej, w której istniejący kryzys 

powoduje wystąpienie symptomów choroby u dziecka lub jednego z małżonków. Powrót 

do zdrowia nie jest możliwy bez oddziaływania na oboje małżonków jednocześnie. Może 

być prowadzona przez jednego bądź dwóch psychoterapeutów
2
.  

Interwencja kryzysowa to pomoc udzielana w sytuacji  kryzysu emocjonalnego czyli nagłego 

załamania się mechanizmów adaptacyjnych. Może dotknąć osobę, rodzinę, zbiorowość. Celem 

jest usunięcie dyskomforty psychicznego i pomoc w powrocie do stanu sprzed kryzysu.  

 

Socjoterapia to rodzaj pomocy grupowej, najczęściej wykorzystywany do pracy z dziećmi  

i młodzieżą w obszarach zaburzeń zachowania, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu 

relacji rówieśniczych, trudności w dostosowywaniu się do norm społecznych.  

 

2.  Badanie ankietowe 

2.1.  Cel badania 

 

Celem badań ankietowych przeprowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno – 

Terapeutyczną było zbadanie w jaki sposób pojęcie pomocy psychologicznej funkcjonuje  
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w świadomości młodzieży i ich rodziców, jakie są oczekiwania, obawy i potrzeby w zakresie pomocy 

psychologicznej. W szczególności  chcieliśmy odpowiedzieć na takie pytania jak: 

● czy jest gotowość do skorzystania z pomocy psychologicznej w razie potrzeby 

● ile osób przyznaje się do korzystania z pomocy psychologicznej 

● jak oceniają dostępność pomocy psychologicznej w Tarnowie 

● skąd ankietowani czerpią informacje o pomocy psychologicznej w Tarnowie 

● jakie oczekiwania ma młodzież i rodzice względem instytucji i osób udzielających takiej pomocy 

● jakie bieżące problemy ma młodzież, które wymagałyby pomocy zewnętrznej 

 

2.2.  Metody 

Narzędziem wykorzystanym do badania była ankieta audytoryjna składająca się  

z 18 zamkniętych i otwartych pytań, z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi. 

Narzędzie zostało wybrane ze względu na wysoki stopień standaryzacji przy jednoczesnej 

możliwości uzyskania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym.  

Wybór ankiety audytoryjnej jako narzędzia badawczego miał istotne znaczenie ze względu  

na konieczność zebrania stosunkowo dużego materiału do badań w jak najkrótszym czasie. 

Ponieważ ankieta jest również narzędziem edukacyjnym, została skonstruowana w ten sposób  

by nie wzmacniać negatywnych zachowań i jednocześnie pogłębić samoświadomość uczniów  

na dany temat. Pozytywny odbiór ankiety i jej edukacyjny walor potwierdziły uwagi uczniów 

umieszczane w ankiecie. 

 

2.3.  Wykonanie 

Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2015 roku w losowo wybranych szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa. Anonimowe badanie ankietowe 

było przeprowadzane podczas lekcji w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz 

pracownika poradni. Ankiety wśród rodziców były przeprowadzane w trakcie zebrań i konsultacji 

dla rodziców w szkołach.  

 

2.4.  Próba 

Badaniem zostali objęci uczniowie tarnowskich szkół na dwóch poziomach edukacji. 

Pierwszym z nich były szkoły gimnazjalne, w badaniu wzięli udział uczniowie klas drugich  



 

i trzecich. Drugim z nich były szkoły ponadgimnazjalne, klasy pierwsze, drugie i trzecie. Próba 

wyniosła 486 uczniów w tym  234 dziewcząt i  255 chłopców, wieku od 14 do 19 roku życia; oraz 

130 rodziców.  

Do badań wśród uczniów zastosowano próbę losową, klastrowo-warstwową to znaczy,  

że najpierw były losowane szkoły na jednym z dwóch poziomów (gimnazjum, szkoła 

ponadpodstawowa), a następnie wybierano klasy do badania w odpowiednim przedziale 

wiekowym. Badaniu poddani byli wszyscy uczniowie znajdujący się w klasie. Wśród rodziców 

ankietę przeprowadzono podczas zebrań, rozdano wszystkim ankiety, oddano wypełnionych ok. 

80%.  

3. Wyniki badań 

Wyniki badań można posegregować na kilka obszarów:  

● Funkcjonowanie pomocy psychologicznej w Tarnowie w opinii badanych 

● Osobiste przekonania badanych dotyczące pomocy psychologicznej  

● Obszary problemów dotyczących młodzieży, które według badanych  powinny być 

objęte szczególną pomocą 

 

3.1 Pomoc psychologiczna w Tarnowie w opinii młodzieży i rodziców.  

 

  W większości przypadków badani nie mieli swojego zdania na temat dostępności pomocy 

psychologicznej w Tarnowie. Wśród osób, które oceniły jej dostępność, dominującym 

przekonaniem jest, że pomoc ta jest łatwo dostępna w Tarnowie, tak twierdzi co czwarty badany 

(tabela 1).  

Tabela 1 Ocena dostępności pomocy psychologicznej w Tarnowie 

Dostępność Młodzież Rodzice 

Łatwo dostępna 24% 22% 

Trudno dostępna 5% 9% 

Brak pomocy 3% 1% 

Trudno powiedzieć 68% 68% 

 

 



 

 Większość badanych uważa, że oferta pomocy psychologicznej jest wystarczająca (80% 

młodzieży i 70% rodziców). Co dziesiąty młody człowiek i co szósty rodzic uważa, że oferta 

pomocy jest niewystarczająca (tabela 2). Na podstawie odpowiedzi w innych pytaniach można 

przypuszczać, że wiedza na temat oferty pomocy psychologicznej jest fragmentaryczna i opiera 

się na wiedzy potocznej. 

 

Tabela 2 Czy oferta pomocy psychologicznej jest wystarczająca? 

 Młodzież Rodzice 

Zdecydowanie tak 7% 6% 

Raczek tak 73% 64% 

Raczej nie 9% 13% 

Zdecydowanie nie 3% 3% 

Nie wiem 8% 14% 

 

 Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w Tarnowie badani 

oceniają w większości jako wystarczające, tak uważa 46% badanych i 53% rodziców. 

Przeciwnego zdania jest 14% młodzieży i 15% rodziców, pozostałe osoby nie mają zdania na ten 

temat lub nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi (tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3 Czy informacje o pomocy psychologicznej są wystarczające?  

 Młodzież Rodzice 

Zdecydowanie tak 6% 7% 

Raczej tak 40% 46% 

Raczej nie 10% 15% 

Zdecydowanie nie 4% 2% 

Nie mam zdania na ten 

temat 

36% 27% 

 

Głównym źródłem informacji o pomocy psychologicznej dla młodzieży (63%) jak i rodziców 

(54%) jest Internet. Co ósmy uczeń uważa, że takie informacje można pozyskać również  

w szkole.  (tabela 4). Pytanie miało formę otwartą, niewiele z osób badanych podało konkretne 

źródło informacji, w większości odpowiedzi były ogólnikowe.  

Tabela 4 Gdzie według badanych można znaleźć informacje o pomocy 

psychologicznej w Tarnowie? 

 Młodzież Rodzice 

Internet 63% 54% 

Szkoła 12% 6% 

Ośrodki zdrowia, przychodnie 6% 7% 

Inne np. media, znajomi 4% 3% 

Brak odpowiedzi lub odpowiedź 

nie wiem 
25% 33% 

 



 

Zdecydowana większość osób zna lub słyszało o co najmniej jednej instytucji świadczących 

pomoc psychologiczną w Tarnowie – tak twierdzi 86% młodzieży i 90% rodziców (tabela 5). 

Najbardziej znane są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna Poradnia 

Profilaktyczno – Terapeutyczna i „Arka” Poradnia Specjalistyczna.  

Tabela 5 Czy badani znają instytucje świadczące usługi z zakresu 

pomocy psychologicznej w Tarnowie? 

 Młodzież Rodzice 

Tak 86% 90% 

Nie  14% 10% 

 

3.2 Osobiste przekonania dotyczące pomocy psychologicznej.  

Osobiste przekonania i wyobrażenia na temat pomocy psychologicznej, psychologów, 

terapii itp. są zazwyczaj dominującym czynnikiem wpływającym na to czy osoby potrzebujące 

skorzystają z tego rodzaju wsparcia. Zdarzają się  dosyć częste sytuacje kiedy, osoby zobligowane 

przez instytucje zewnętrzne np. Sąd, szkoła do wizyty w poradni czy ośrodku psychologicznym 

nie chcą lub nie są w stanie skorzystać z takiej pomocy właśnie ze względu na swoje przekonania 

i wyobrażenia.  

 Na pytanie czy badani odczuwali kiedykolwiek potrzebę skorzystania z pomocy 

psychologicznej - 38% młodych ludzi i 41% rodziców przyznało, że myśleli o tym (tabela nr 6). 

Wiedząc, że ponad 1/3 badanych odczuwa lub odczuwało taką potrzebę nasuwa się pytanie czy 

osoby te  sięgają po pomoc. Wyniki badań pokazują, że tylko 34% młodzieży zrealizowało  

tę potrzebę. Nieco lepsze wyniki osiągnęli rodzice, ponieważ wśród osób, które potrzebowały 

pomocy psychologicznej skorzystało z niej blisko 57% .  

 

 

 



 

Tabela 5 Czy badani myśleli kiedyś/ odczuwali potrzebę skorzystania z 

pomocy psychologicznej? 

 Młodzież Rodzice 

Tak, wiele razy 6,2% 8% 

Tak, czasami 31,5% 33% 

Nie, nigdy 62,6% 58% 

 

 Do korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej przyznało się 19,5% młodych ludzi  

i 23,5% rodziców (tabela 6). W pytaniu gdzie wymienione były różne formy pomocy 

psychologicznej odsetek korzystających był nieco większy niż w pytaniu wprost i wyniósł  23% 

młodzieży. Najczęściej były to pojedyncze wizyty, tylko 1,5% młodzieży uczęszczało 

wielokrotnie. Można więc przypuszczać, że były to bardziej formy pojedynczych konsultacji niż 

regularnej, systematycznej pomocy. Tezę tę potwierdzają dane dotyczące form pomocy z jakich 

najczęściej korzystają badani (tabela 7).  

Wśród młodych ludzi, którzy korzystali z pomocy psychologicznej blisko 45% było 

zadowolonych z udzielonej pomocy, 13% było niezadowolonych i 34% było niezdecydowanych, 

trudno im było ocenić pomoc. Można przypuszczać, że trudno jest ocenić pomoc w formie 

pojedynczej rozmowy, konsultacji ponieważ rzadko kiedy taka forma jest wystarczająca  

do rozwiązania problemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6 Czy badani korzystali/ją z profesjonalnej pomocy 

psychologicznej 

 Młodzież Rodzice 

Tak, wielokrotnie 1,5% 6% 

Tak, kilka razy 5% 8,5% 

Tak, jeden-dwa razy  13% 9% 

Nie, nigdy 80% 75% 

 

Najczęściej badani korzystali z takich form pomocy jak porady, konsultacje psychologiczne (10%) 

oraz terapia indywidualna (tabela 7).  

Tabela 7 Z jakich form pomocy psychologicznej korzystali badani w 

ciągu całego swojego życia (ilość możliwych odpowiedzi była dowolna) 

 Młodzież Rodzice 

Grupy socjoterapeutyczne 1% - 

Terapia indywidualna 7% 8% 

Terapia rodzinna 1% 6% 

Porady, konsultacje psychologiczne 10% 10% 

Psychoedukacja 1% 3% 

Diagnoza psychologiczna 4% 8% 

Inne (coaching, rozmowa 

wspierająca z psychologiem, 

pedagogiem, telefon zaufania) 

1% - 

 
 



 

Blisko 2/3 badanych uważa, że warto skorzystać z pomocy psychologicznej, jeśli pojawi się 

trudna sytuacja życiowa. Brak danych na temat jak oceniano pomoc psychologiczną w przeszłości 

w Tarnowie, ale zdaje się być to pozytywną i rozwojową tendencją w świadomości zarówno 

młodych ludzi jak i rodziców. Im mniej lęku i stereotypów związanych z pomocą psychologiczną 

tym większa szansa aby pomoc dotarła do potrzebujących i była skuteczna.  

Tabela 8 Czy warto skorzystać z pomocy psychologicznej, kiedy 

pojawia się trudna sytuacja życiowa – w opinii badanych 

 Młodzież Rodzice 

Tak 70% 67% 

Nie 6% 6% 

Nie wiem  23% 28% 

 

Według badanej młodzieży najważniejsze cechy jakie powinna mieć osoba udzielająca pomocy 

psychologicznej to: empatia, cierpliwość i umiejętność słuchania czyli umiejętności 

interpersonalne i osobowościowe. Badani rodzice kładli nacisk przede wszystkim  

na profesjonalizm, kompetencje.  

Tabela 9 Jakie cechy powinna mieć osoba udzielająca pomocy 

psychologicznej  - w opinii badanych 

Młodzież Rodzice 

 Empatyczny 

 Cierpliwy 

 Akceptujący 

 Posiadający umiejętności 

interpersonalne takie jak: 

otwartość, umiejętność 

aktywnego słuchania, 

prowadzenia rozmowy 

 Kompetentny 

 Posiadający umiejętności 

interpersonalne takie jak: 

otwartość, umiejętność 

aktywnego słuchania, 

 Wyrozumiały 

 Spokojny 



 

3.3 Oczekiwania i obawy związane z wizyta u psychologa, terapeuty.   

 

Oczekiwania młodzież i rodziców są nieco różne. Młodzież przede wszystkim oczekuje 

zrozumienia, wsparcia, dobrej relacji z terapeutą. Rodzice w swoich oczekiwaniach najczęściej 

zgłaszają potrzebę znalezienia przyczyn problemu i sposób ich rozwiązania (tabela 10). Niektóre 

oczekiwania zarówno młodzieży jak i rodziców są dosyć nierealistyczne i  oscylują wobec potrzeb 

aby zdjąć z nich odpowiedzialność za rozwiązanie problemu, świadczą o tym takie wypowiedzi 

jak: „najlepiej gdyby powiedział jak żyć”; „rozwiązania problemu”; „ aby psycholog miał 

umiejętności rozwiązywania problemu”; „szybko i skutecznie”. Tymczasem zazwyczaj pomoc 

psychologiczna opiera się nie na rozwiązywaniu problemów za osobę potrzebującą a na wsparciu, 

nauczeniu samodzielnego rozwiązywania problemów. Takie oczekiwanie budzić może 

rozczarowanie, że psycholog, terapeuta zamiast konkretnej i szybkiej rady nakierowuje osobę  

na samodzielne myślenie i poszukiwanie własnej ścieżki rozwiązania problemu.  

 

Tabela 10 Oczekiwania związane z wizytą u psychologa, terapeuty. 

MŁODZIEŻ RODZICE 

 Pomoc w rozwiązaniu problemu np. „możliwość 

zrzucenia z siebie ciężaru emocjonalnego bez 

dyskomfortu i poczucia gorszości”; „podmiotowe 

podejście do mnie, trafne opinie i pomoc w konkretnych 

sytuacjach”; „pomoc, wskazanie właściwego kierunku 

myślenia”; ”pomoc w pokonaniu lęków/strachu”” 

otwartość ze strony psychologa”;  

 Zrozumienie, akceptacja np. „wysłuchanie przez 

terapeutę wszystkich moich problemów spraw które 

ciążą. Zadawanie przez niego bezpośrednich pytań 

związanych z problemem”; „wyrozumiałość, szacunek, 

brak lekceważenia”;  

 Porady np. „jasne przedstawienie propozycji 

rozwiązania problemów”; „najlepiej gdyby powiedział 

jak żyć”; „dobra rada, pomagająca wyjść z trudnej 

sytuacji”;  

 Dyskrecja 

 Pomoc w rozwiązaniu 

problemu np. „pomoc w 

znalezieniu przyczyny 

problemów i skuteczne sposoby 

rozwiązywania bieżących 

problemów” 

 Profesjonalizm np. 

„profesjonalny, rzeczowy, 

konkretny”; „trafna 

diagnoza, skuteczność” 

 Porady np. „wskazówki, 

porady aby zrozumieć 

problem” 

 



 

Obawy jakie reprezentują osoby badane w większości są adekwatne do oczekiwań wyżej 

przedstawionych (tabela 11 – najczęstsze obawy). Młodzież najczęściej obawia się braku 

zrozumienia i dyskrecji, rodzice braku profesjonalizmu i dyskrecji. Wśród obaw młodzieży 

charakterystyczny jest również strach przed oceną ze strony osoby pomagającej, że zostaną źle 

zrozumiani, źle wypadną podczas rozmowy, ktoś uzna ich za osobę dziwną, dziwaczną lub  

że problem który zgłaszają jest bagatelny. 

 

Tabela 11 Obawy związane z wizytą u psychologa, terapeuty. 

MŁODZIEŻ RODZICE 

 Brak zrozumienia np. „rzucenie przez 

terapeutę frazesów, udzielanie 

ogólnikowej odpowiedzi”;  

 Brak dyskrecji 

• Obawa przed oceną, 

zbagatelizowaniem problemu, 

wyśmianiem  np. „nie chciałabym żeby 

powiedział komuś o tych moich 

problemach i żeby uznawał mnie za 

kogoś dziwnego czy cos w tym stylu”;  

• Brak zaufania np. „raczej nie 

zaufałabym komuś takiemu”;  

 Obawa przed otwarciem się np. „że 

nie będę umiał się otworzyć przed 

obcym”;  

 Że nie rozwiąże problemu np. „że po 

wyjściu z poradni będzie po kilku 

dniach ten sam stan psychiczny co 

wcześniej” 

 

 Brak profesjonalizmu np. 

„nieprofesjonalny, zbyt emocjonalnie 

podchodzący do problemu”; „brak 

kompetentnych specjalistów, brak 

fachowej pomocy”; „trafię na 

niewłaściwą osobę i całkowicie się 

zrażę do psychologów” 

 Brak dyskrecji np. „nie zachowanie 

tajemnicy zawodowej, opory w 

mówieniu otwarcie o swoim problemie” 

 Brak zrozumienia np. „brak 

zrozumienia, spotkanie niewłaściwej 

osoby na tym stanowisku, brak 

dogodnych terminów spotkań, długi 

okres oczekiwania na spotkania” 

 

 

3.4 Najczęściej zgłaszane problemy młodzieży 

  W ankiecie zostało zadane pytanie o bieżące problemy z jakimi na co dzień zmagają się 

młodzi ludzie, pytanie zadano zarówno młodzieży jak i rodzicom. Młodzież najczęściej pisała  

o problemach w rodzinie, w relacjach rówieśniczych oraz używkach. Dorośli natomiast używki  

i uzależnienia postawili na pierwszym miejscu.  



 

Tabela 12 Najczęstsze problemy młodzieży 

MŁODZIEŻ RODZICE 

 Problemy w rodzinie 

 Problemy w relacjach rówieśniczek 

 Używki 

 Trudności w radzeniu sobie z emocjami 

w tym depresja, samookaleczenia 

 Używki, uzależnienia 

 Przemoc, agresja 

 Zagrożenia płynące z Internetu 

 Relacje rówieśnicze 

 

 

Podsumowanie  

  Pomoc psychologiczna w Tarnowie od kilku lat rozwija się w sposób dynamiczny, rozwój 

ten podyktowany jest zmieniającą się rzeczywistością społeczną a co za tym idzie nowymi 

potrzebami w tym zakresie. Powyższe badania ankietowe wskazują na  rosnące potrzeby 

dotyczące pomocy psychologicznej, oraz obszary, które należy wzmacniać, szczególnie w pracy  

z uczniami i ich rodzicami.  

  Ponad 1/3 badanych odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychologicznej, ale 

nie wiele spośród nich sięga po taką pomoc. Osoby te to grupa potencjalnych pacjentów, do której 

warto dotrzeć z kampanią informacyjną na temat pomocy psychologicznej. Na podstawie danych 

z ankiety wnioskować można, że wiedza na temat pomocy psychologicznej (kiedy warto 

skorzystać, czego można oczekiwać, jakie są zasady udzielania takiej pomocy) nadal jest dosyć 

uboga. Stąd wniosek aby wzmocnić działania informacyjne pogłębiające świadomość  

i poszerzające wiedzę w tym zakresie. Informacje te powinny być dokładne, aktualne i rzetelnie 

przekazywane. Powinny dotyczyć form i zakresu istniejącej pomocy, miejsca i czasu jej 

udzielania, warunków i zasad korzystania z takiej pomocy.  Aby działania w tym zakresie były 

skuteczne i rzeczywiście docierały i trafiały do młodzieży i ich rodziców,  powinny odbywać się 

w okolicznościach i formach najlepiej dostosowanych do nawyków i mentalności odbiorców. 

Ważna jest także komplementarność takich informacji, to znaczy aby przekazywać je zarówno  

w formie pisemnej jak i ustnej. Zazwyczaj osoby potrzebujące pomocy  wiedzą, że takie 

informacje można znaleźć w Internecie, nie wiedza jednak na jakich konkretnie stronach, czy też 

portalach. Powoduje to spory kłopot, aby z zalewu informacji znajdujących się w Internecie 

wyszukać te, które naprawdę odpowiadałyby na ich potrzeby. Decyzja aby sięgnąć po pomoc 



 

psychologiczną jest zazwyczaj trudna, brak wiedzy lub powierzchowna wiedza na temat 

możliwości pomocy psychologicznej wpływa w sposób negatywny na taką decyzje. Odpowiedzi 

badanych w pytaniach dotyczących dostępności pomocy psychologicznej, oferty pomocy, 

informacji na temat możliwości skorzystania z niej wydają się potwierdzać tezę, że wiedza 

dotycząca pomocy psychologicznej jest powierzchowna.  Przykładem może być tu fakt,  

że większość osób uważa, że informacja na temat możliwości pomocy psychologicznej  

w Tarnowie jest wystarczająca, ale w pytaniu gdzie można odszukać taką informacje 

zdecydowana większość udzielała ogólnikowych informacji np. w Internecie, szkole, które nie 

wskazują skąd konkretnie można czerpać taką wiedzę. Jest to wiedza bardziej intuicyjna niż 

oparta na faktach. Z drugiej strony nasuwa się wniosek, że być może warto intensywniej 

promować pomoc psychologiczną w Internecie, docierać do młodych ludzi np. poprzez portale 

społecznościowe.  

Korzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej zadeklarowało 19,5% młodych ludzi  

i 23,5% rodziców. W pytaniu gdzie wymienione były różne formy pomocy psychologicznej liczba 

młodych ludzi korzystających  z pomocy była nieco większa niż w pytaniu wprost i wyniosła  

23% młodzieży. Jeśli wzięlibyśmy do tego pod uwagę liczbę osób, która odczuwała potrzebę ale  

z niej nie skorzystała pokazuje to, że obszar potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej jest 

ogromny. To co budzi pewien niepokój to fakt, że najczęściej osoby korzystają z pojedynczych 

konsultacji, jedno - dwa spotkania to jednak zbyt mało aby rozwiązać poważniejszy problem czy 

pomóc w kryzysie. Dlatego warto inwestować w profesjonalną pomoc psychologiczną.  

Im bardziej jest ona profesjonalna tym większa szansa, że osoby potrzebujące „utrzymają się  

w terapii” i będzie ona skuteczniejsza. Profesjonalizm w tym przypadku oznacza ciągły rozwój  

w zakresie nabywania doświadczenia w pracy bezpośredniej z osobami potrzebującymi pomocy, 

nabywanie umiejętności i wiedzy podczas długoletnich kursów, studiów podyplomowych, 

doraźnych szkoleń, konferencji przedstawiających aktualny stan badań społecznych  

i psychologicznych, korzystanie z superwizji i terapii własnej. Ukończenie studiów wyższych  

o kierunkach psychologia, pedagogika wydaje się w obecnej chwili niewystarczająca  

do udzielania profesjonalnej pomocy. Na początku raportu podano definicje kilku podstawowych 

pojęć związanych z pomocą psychologiczną, oczywiście nie wyczerpuje to całości podejścia 

teoretycznego. Ma być jednak zachętą aby rozwijać swoją wiedze w tym zakresie, tak aby umieć 

odróżnić np. konsultacje psychologiczną od psychoterapii, socjoterapie od terapii grupowej itd. 

Posługiwanie się spójną terminologią, która jest jasna dla osób potrzebujących, osób 

udzielających pomocy i podmiotów finansujących tą pomoc jest również gwarantem 

profesjonalnej pomocy.  



 

Warto tu zaznaczyć że blisko 2/3 badanych uważa, że warto skorzystać z pomocy 

psychologicznej, jeśli pojawi się trudna sytuacja życiowa. Z jednej strony pokazuje to pewien 

progres w świadomości społecznej, większą akceptacje dla tego typu form pomocy. Z drugiej 

pokazuje, że warto pogłębiać swoją i innych świadomość w tym zakresie, tak aby osoby 

potrzebujące pomocy korzystały z niej. Im wcześniejsza pomoc tym bardziej skutecznejsza. 

Chcąc dowiedzieć się jakie wyobrażenia mają badani na temat pomocy psychologicznej 

zapytaliśmy min. o obawy i oczekiwania związane z wizytą u psychologa, terapeuty. Punkt 

widzenia  rodziców i młodzieży (zarówno w oczekiwaniach jak i obawach)  nieco się różni się.  

Młodzież przede wszystkim oczekuje zrozumienia, wsparcia, dobrej relacji z terapeutą. Rodzice  

w swoich oczekiwaniach najczęściej zgłaszają potrzebę znalezienia przyczyn problemu i sposób 

ich rozwiązania. Na podstawie wypowiedzi badanych można przypuszczać, że badani, którzy nie 

mieli dużego doświadczenia w korzystaniu z pomocy psychologicznej wyobrażają sobie pomoc 

psychologiczną na zasadzie działania pogotowia ratunkowego czyli szybkiej, fachowej, skutecznej 

pomocy, przy czym odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu, problemu pozostaje po stronie 

psychologa, terapeuty. Świadczyć o tym mogą takie wypowiedzi jak:  

„najlepiej gdyby powiedział jak żyć”; „rozwiązania problemu”; „ aby psycholog miał 

umiejętności rozwiązywania problemu”; „szybko i skutecznie”; „byłoby to samo jak przed 

wizytą”; „jasne przedstawienie propozycji rozwiązania problemów”. Tymczasem zazwyczaj 

pomoc psychologiczna opiera się nie na rozwiązywaniu problemów za osobę potrzebującą ale na 

okazaniu zrozumienia, wsparciu, pogłębieniu świadomości w obszarze przyczyn problemu, 

wskazanie obszarów wpływu i braku wpływu, nauczeniu samodzielnego rozwiązywania 

problemów. Takie oczekiwanie budzić może rozczarowanie, że psycholog, terapeuta zamiast 

konkretnej i szybkiej rady nakierowuje osobę na samodzielne myślenie i poszukiwanie własnej 

ścieżki rozwiązania problemu.         

 Mimo takiego obrazu pomocy psychologicznej widać również pozytywną zmianę w 

świadomości, przede wszystkim młodych ludzi. U znaczącej części badanych zwłaszcza 

młodzieży pojawiły się takie potrzeby jak: „ktoś zrozumie mój problem, wysłucha mnie”; 

„wskazanie właściwego kierunku myślenia”; „takie, że znajdę motywację do zmian w swoim 

życiu”. Takie oczekiwania świadczą o poczuciu odpowiedzialności za swoje życie, decyzje  

i rozwiązanie problemów.  

Obawy jakie reprezentują osoby badane w większości są adekwatne do oczekiwań wyżej 

przedstawionych. Młodzież najczęściej obawia się braku zrozumienia i dyskrecji, rodzice braku 

profesjonalizmu i dyskrecji. Wśród obaw młodzieży charakterystyczny jest również strach przed 



 

oceną ze strony osoby pomagającej, że zostaną źle zrozumiani, źle wypadną podczas rozmowy, 

ktoś uzna ich za osobę dziwną, dziwaczną lub że problem który zgłaszają jest bagatelny. Warty 

zauważania jest fakt, że prawie nie pojawiały się obawy związane z dawnym stereotypem 

psychologa jako osoby, która pomaga psychicznie chorym.   

Cennym źródłem informacji okazało się również pytanie o najważniejsze cechy jakie 

powinna mieć osoba udzielająca pomocy psychologicznej. Młodzież wskazywała najczęściej na: 

empatie, cierpliwość i umiejętność słuchania. Badani rodzice kładli nacisk przede wszystkim na 

profesjonalizm. Sprostanie tym wymaganiom jest dużym wzywaniem dla profesjonalistów 

udzielających pomocy psychologicznej. Istotne jest zarówno profesjonalne przygotowanie do 

udzielania pomocy jak i również latami wypracowywana odpowiednia postawa wobec pacjenta  

i cechy osobowościowe osoby pomagającej.  

  Aby pomoc psychologiczna była skuteczna musi odpowiadać na potrzeby i problemy  

z jakimi borykają się młodzi ludzie. Młodzież najczęściej widzi te problemy w rodzinie,  

w relacjach rówieśniczych oraz używkach. Dorośli natomiast uważają, że największym 

problemem młodych ludzi są używki i uzależnienia. Odpowiedzi te pokazują pewną rozbieżność 

w spojrzeniu między dorosłymi a dziećmi.  

  Podsumowując – w dobie narastającego zagrożenia młodych ludzi różnego typy 

zaburzeniami, mocno zarysowuje się potrzeba rozwiązań systemowych w zakresie pomocy 

psychologicznej. Działania systemowe to zarówno edukacja, profilaktyka, oddziaływania 

lecznicze  jak i współpraca podmiotów, które obejmują opieką dzieci, młodzież i ich rodziców 

(szkoły, poradnie psychologiczne, lekarze rodzinni, psychiatrzy, MOPS, inne organizacje  

i instytucje pomocowe). Powszechność informacji i świadomość w zakresie pomocy 

psychologicznej oraz klarowny i przejrzysty  system pomocowy ułatwi młodym ludziom ich 

rodzicom sięganie po pomoc oraz stanowić będzie odpowiednie zabezpieczenie potrzeb w tym 

zakresie.  

 

 

   


