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ŻYJESZ
CZY EGZYSTUJESZ?
Pamiętam, gdy podczas jednej z moich wizyt
wWarszawie moim oczom ukazało się
wymowne graffiti: żyjesz czy egzystujesz?
W tym samym dniu, dostałem propozycję
od Marii, aby wydać publikację - ale nie dla
młodych, a dla dorosłych.

I właśnie w tej publikacji pokazujemy, jak żyć
by nie tylko egzystować. To poradnik od
młodych - uświetniony rysunkami uczniów
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnobrzegu i komentarzem psycholożki
i psychoterapeutki, mgr Agaty Kwarciany.

W publikacji znajdziecie Państwo także
wyniki naszego Badania dot. dobrostanu
emocjonalnego młodzieży. A statystyki są
alarmujące. 3/4 młodych miało w swoim
życiu myśli samobójcze!

W imieniu całego zespołu Miło Cię widzieć
życzę Państwu owocnej lektury - niech te
52 strony pełne merytoryki będą chwilą
do refleksji i namysłu.

Żyj, nie egzystuj.

Kacper
Janczy
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Pozwólmy dzieciom zbierać ich własne doświadczenia
i ponosić ich konsekwencje. Tylko w ten sposób zdobędą
wiedzę i swoich możliwościach ale i ograniczeniach. Być
może będą błądzić zanim znajdą swoją drogę, ale jeśli to
będą ich wybory to będą widzieć sens w pokonywaniu
przeciwności stojących na drodze do celu. Ważne, żeby
z dzieci wyrośli szczęśliwi dorośli, a nie sfrustrowani, zgorz-
knieni, ale dobrze zarabiający.
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Proponuj Dziecku różne formy spędzania wolnego czasu,
ale nie obrażaj się gdy odmawia. Zastanów się co lubicie
razem robić, co sprawia przyjemność i Tobie, i Dziecku.
Przy planowaniu wspólnego czasu uwzględniaj zaintere-
sowania i potrzeby Dziecka. Nie zaskakuj słowami: "O wy-
chodzisz... A ja myślałam, że dzisiaj obejrzymy razem
film...".
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Możliwość dysponowania swoimi pieniędzmi w dzieciń-
stwie i okresie dojrzewania pozwala opanować umie-
jętności potrzebne w dorosłym życiu. Pozwól Dziecku
ponosić konsekwencje jego finansowych wyborów. Tylko
w ten sposób nauczy się jak gospodarować swoim bud-
żetem.



Życie. Poradnik dla dorosłych | 11

Umiejętność przyznania się do błędu zwiększa szacunek
Dziecka do Ciebie. Pokazujesz, że jesteś tylko człowiekiem,
który ma swoje słabości. Jeśli zaprzeczasz swoim błędom
to tak naprawdę tracisz zaufanie i autorytet. Dzieci są czu-
łymi obserwatorami zachowań dorosłych. Jeśli wymagasz
czegoś od Dziecka to zawsze upewnij się, czy tego samego
wymagasz od siebie.



12 | Miło Cię widzieć

Nie podważaj intuicji Dziecka, jego myśli i odczuć. Mów
w sposób przemyślany, szczególnie, gdy dotykasz ważnej
sfery życia dziecka. Jakbyś się czuł* gdyby ktoś witał Cię
po pracy słowami: „No i co, znowu dzisiaj zawalił*ś?
Hahaha”.
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TAK
43%

NIE
36%

TRUDNO
POWIEDZIEĆ
21%

CZUJĘ, ŻE NIKT MNIE NIE ROZUMIE

Blisko połowa młodych czuje się nie-
zrozumiana w jej otoczeniu.

Rodzicu, bądź dostępny dla swojego Dziecka wtedy, gdy
Ciebie potrzebuje. Praca może poczekać, a Twoje Dziecko,
gdy jest ciągle zbywane może przestać do Ciebie przy-
chodzić ze swoimi kłopotami czy z prośbą o pomoc.
Po czasie może okazać się, że nic nie wiesz o własnym
Dziecku.
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Wymagajmy od siebie tego czego oczekujemy odDziecka.
Pracujmy nad sobą i swoimi złymi nawykami. Będziemy
wtedy przykładem do naśladowania, ale też zrozumiemy
trud pracy nad sobą. Możemy umówić się z Dzieckiem, że
razem będziemy pracować nad np. ograniczaniem czasu
spędzanego na telefonie.
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Wszyscy gdy słyszymy krzyk to wyłączamy słuchanie
i wchodzimy w tryb obronny. Jeśli chcesz być słuchanym
rodzicem to mów spokojnie, nie krzycz. Słuchaj, pytaj
chcąc wysłuchać, a nie mając gotową odpowiedź na wszy-
stko.
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Dziecko jest naszym lustrzanym odbiciem. Jeżeli krzyczysz
na dziecko, to nie bądź zdziwiony, że dziecko też używa
krzyku. Jeśli Ty nie panujesz nad swoimi emocjami to jak
możesz oczekiwać, że dziecko będzie umiało to robić?

Zanim podejmiesz rozmowę ze swoim dzieckiem - szcze-
gólnie gdy dotyczy ona spraw trudnych - ochłoń ze swoich
emocji związanych z innymi ludźmi i innymi sprawami.
Niech dziecko nie płaci za to, że inni Cię zdenerwowali.
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Szanuj czas swojego Dziecka. Uwzględniaj jego plany
w swoich, pytaj o nie. Dziecko czuje się wtedy ważne,
zauważone, brane pod uwagę. W przeciwnym przypadku
wykształcasz w nim poczucie braku wpływu i braku kon-
troli, które czasem zostaje na całe życie.
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Postaw się w sytuacji swojego Dziecka, spróbuj poczuć to,
co ono czuję. Powiedz: "Rozumiem, też bym się tak czuł*
na Twoim miejscu". Albo... nie mów nic. Czasem empaty-
czne milczenie jest lepsze niż na siłę wypowiadane słowa
pocieszenia.
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Pozwól Dziecku marzyć i wspieraj je jak możesz w rea-
lizacji planów, zainteresowań, aspiracji. Dziecko nie musi
być mistrzem w tym co robi. Ważne, aby było szczęśliwe,
spełnione, rozwijało się. Nie gaś marzeń Dziecka ale wraz
z nim szukaj ścieżek, które przybliżają je do ich realizacji.
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Dzieci spędzają w szkole czasami więcej czasu niż dorośli
w pracy. Bywa, że po powrocie do domu nie odpoczywają
tylko odrabiają lekcje, uczą się, mają korepetycje. Bierzmy
pod uwagę, że mogą być przeciążone i zmęczone. Nego-
cjujmy więc podział zadań i obowiązków. Nie komentu-
jemy: "A co Ty takiego masz do roboty. Jak będziesz
w moim wieku.... "
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Zachwycaj się osiągnięciami swojego Dziecka. Przecież to
efekt jego wysiłku, konsekwencji, wytrwałości i zdolności.
Doceń to, a wzmocnisz jego samoocenę. Nie wyolbrzymia-
ją jego niedociągnięć i porażek. Umiejętność radzenia so-
bie z nimi jest kluczowa w życiu bo jest składową odpor-
ności psychicznej.

Oceny i porównania wyrządzają dzieciom największą krzy-
wdę. To one powodują, że dziecko, początkowo zadowo-
lone z siebie, zaczyna siebie postrzegać jak coś wybra-
kowanego, a miłość rodziców i akceptację innych jako coś,
na co trzeba sobie zapracować. Od tego zaczyna się utrata
poczucia własnej wartości.

Aby budować poczucie wartości Dziecka kochaj je bez-
warunkowo, nie porównuj! Celebruje różnice! Oceny i po-
równywanie wyrządzają dzieciom krzywdę.

TAK
55%

NIE
22%

TRUDNO
POWIEDZIEĆ
23%

UWAŻAM SIĘ
ZA WARTOŚCIOWĄ OSOBĘ

Blisko co czwarty nastolatek nie uwa-
ża się za wartościową osobę!
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Słuchaj! Daj się wypowiedzieć. swojemu Dziecku! Stwórz
mu do tego warunki. Gdy prowadzisz monolog Dziecko
wyłącza się. I stopniowowycofuje się z komunikacji z Tobą,
jeśli widzi, że to nie ma sensu.
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Pojawiająca się potrzeba separacji od rodziców jest ozna-
ką, że Twoje dziecko prawidłowo się rozwija! Jeśli chce
pobyć samo lub z rówieśnikami to nie odbieraj tego prze-
ciwko sobie. Twoje dziecko dorasta, zmieniają się jego
potrzeby, musi poszukać w sobie i na zewnątrz możliwości
rozwoju swojej tożsamości.
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Dzieci eksperymentują z wyglądem bo poszukują swojej
indywidualnej, wyjątkowej formy wyrażania siebie. Często
wystawiają Twoją cierpliwość na próbę, sprawdzają, czy
dasz się sprowokować, czy może wyrazisz życzliwą akce-
ptację. Ubiór to też forma wyrażania młodzieńczego
buntu. Przypomnij sobie swoje eksperymenty modowe,
może obejrzysz razem z Dzieckiem zdjęcia z Twojej mło-
dości? Twoje Dziecko będzie miało okazję uświadomić
sobie, że też kiedyś byłeś pogubionym nastolatkiem, a Ty
może będziesz bardziej skor* docenić modową inwencję
twórczą swojego Dziecka.
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TAK
42%

NIE
37%

TRUDNO
POWIEDZIEĆ
21%

AKCEPTUJĘ I LUBIĘ
SWÓJ WYGLĄD

Co trzecia młoda osoba nie akceptuje
lub nie lubi swojego wyglądu. Nawet
drobne gesty i słowa mogą pomóc to
zmienić.



Dawajmy Dzieciom siłę! Nie bagatelizuj problemów Dzie-
cka. Przypomnij sobie czas gdy sam byłeś dzieckiem - na
pewno niektóre z pozoru błahe sprawy urastały do rangi
dużych problemów.

TAK
52%

NIE
19%

TRUDNO
POWIEDZIEĆ
29%

MAMWSPARCIE W RODZICACH
LUB OPIEKUNACH PRAWNYCH

Co piąta młoda osoba biorąca udział
w badaniu uważa, że nie ma wsparcia
w rodzicach/opiekunach prawnych!

TAK
48%

NIE
32%

TRUDNO
POWIEDZIEĆ
20%

MAMWSPARCIE W INNYCH
DOROSŁYCH

Z kolei co trzecia nastoletnia osoba
nie czuje, że ma wsparcie ze strony
innych członków rodziny, nauczycieli,
trenerów itd..
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Nie oceniaj swojego Dziecka. Porozmawiaj o jego sytuacji,
odczuciach, rozumieniu problemu. Zapytaj: " Co mogę dla
Ciebie zrobić? Jak mogę Ci pomóc?"

TAK
45%

NIE
35%

TRUDNO
POWIEDZIEĆ
20%

NIE MAM PROBLEMU
Z PROSZENIEM O POMOC,
GDY JEJ POTRZEBUJĘ

Aż 35% młodych ma problem z pro-
szeniem o pomoc! Posłuchajmy ich
problemów.
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Słowa mają moc. Dobre słowa budują pozytywną samo-
ocenę, wzmacniać zasoby, motywować. Krytyka, drwina,
podważanie - niszczy, zniechęca i uszkadza samoocenę.
To często rzutuje na dalsze życie Dzieci szybko zniechęcają
się do udowadniania nam, że jest inaczej niż myślimy i
mówimy.
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Zachowaj zdrową równowagę pomiędzy zaufaniem a kon-
trolą. Dziecko potrzebuje prywatności. W ten sposób uczy
się ustanawiać swoje granice i dbać o nie, ale też szano-
wać granice innych. Wymóg otwartych drzwi pozbawia
Dziecko koniecznej mu intymności, poczucia bezpieczeń-
stwa, azylu psychicznego. Szanuj swoje Dziecko aby ono
nauczyło się szanować siebie i innych.







BADANIE
DOT. DOBROSTANU
EMOCJONALNEGO
MŁODZIEŻY
Pomysł na przeprowadzenie badania
podsunęła nam pani Agata Kwarciany
na jednym z naszych szybkich spotkań
na przerwie między lekcjami.

Ta ankieta jest jednym z moich pierwszych
zadań, jakie otrzymałam w ramach kampanii.
W związku z tym w trakcie jej powstawania
towarzyszyły mi różne myśli i emocje
— głównie obawa, czy aby na pewno pytania
będą zrozumiałe i czy uzyskamy
wystarczającą liczbę odpowiedzi, by badanie
było miarodajne.

Ponad połowa ankietowanych doświadczyła
przemocy psychicznej, 45% miało lub ma
myśli samobójcze, a tylko 28% korzystało
z pomocy specjalisty.

Te liczby są zatrważające, ale pokazują,
że działanie na rzecz zdrowia psychicznego
młodzieży jest ważne i niezmiernie
potrzebne. Właśnie dlatego powstało
Miło Cię widzieć - a dziś możemy Państwa
zaprosić do spojrzenia na wyniki Badania.

Maria
Wójcik
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UMIEM SOBIE RADZIĆ
ZE SWOIMI EMOCJAMI
█ 6% Zdecydowanie tak
█ 32% Tak
█ 23% Trudno powiedzieć
█ 28% Nie
█ 11% Zdecydowanie nie

DOBRZE SOBIE RADZĘ
W SYTUACJACH STRESOWYCH
█ 4% Zdecydowanie tak
█ 26% Tak
█ 22% Trudno powiedzieć
█ 31% Nie
█ 17% Zdecydowanie nie

MAM ZDROWĄ RELACJĘ
Z JEDZENIEM
(NP, NIE OBJADAM SIĘ PODWPŁYWEM EMOCJI,
NIE ODMAWIAM SOBIE JEDZENIA MIMO GŁODU)

█ 17% Zdecydowanie tak
█ 26% Tak
█ 15% Trudno powiedzieć
█ 24% Nie
█ 18% Zdecydowanie nie

UWAŻAM SIĘ
ZA WARTOŚCIOWĄ OSOBĘ
█ 19% Zdecydowanie tak
█ 36% Tak
█ 23% Trudno powiedzieć
█ 14% Nie
█ 8% Zdecydowanie nie
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AKCEPTUJĘ I LUBIĘ
SWÓJ WYGLĄD
█ 9% Zdecydowanie tak
█ 33% Tak
█ 21% Trudno powiedzieć
█ 23% Nie
█ 14% Zdecydowanie nie

AKCEPTUJĘ I LUBIĘ
SWOJĄ OSOBOWOŚĆ
█ 13% Zdecydowanie tak
█ 39% Tak
█ 21% Trudno powiedzieć
█ 19% Nie
█ 8% Zdecydowanie nie

BĘDĄC WWIĘKSZEJ GRUPIE
LUDZI ODCZUWAM STRES
█ 18% Zdecydowanie tak
█ 26% Tak
█ 18% Trudno powiedzieć
█ 28% Nie
█ 10% Zdecydowanie nie

PRZERAŻA MNIE WIZJA
PRZEMAWIANIA PUBLICZNIE
█ 31% Zdecydowanie tak
█ 25% Tak
█ 17% Trudno powiedzieć
█ 19% Nie
█ 8% Zdecydowanie nie
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PO NAUCZANIU ZDALNYM,
ZAUWAŻAM U SIEBIE TRUDNOŚCI
W KONTAKCIE Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM
█ 10% Zdecydowanie tak
█ 21% Tak
█ 13% Trudno powiedzieć
█ 32% Nie
█ 24% Zdecydowanie nie

PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
DOŚWIADCZAŁ*M POCZUCIA
OSAMOTNIENIA
█ 18% Zdecydowanie tak
█ 26% Tak
█ 9% Trudno powiedzieć
█ 28% Nie
█ 19% Zdecydowanie nie

CZUJĘ, ŻE NIKT MNIE NIE ROZUMIE
█ 14% Zdecydowanie tak
█ 29% Tak
█ 21% Trudno powiedzieć
█ 27% Nie
█ 9% Zdecydowanie nie

MAM POCZUCIE
WEWNĘTRZNEJ PUSTKI
█ 23% Zdecydowanie tak
█ 29% Tak
█ 17% Trudno powiedzieć
█ 22% Nie
█ 9% Zdecydowanie nie
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UWAŻAM, ŻE IZOLACJA PODCZAS
PANDEMII ZNACZNIE WPŁYNĘŁA
NA TO, JAK* JESTEM
█ 21% Zdecydowanie tak
█ 28% Tak
█ 17% Trudno powiedzieć
█ 22% Nie
█ 12% Zdecydowanie nie

NIE MAM PROBLEMU
Z POPROSZENIEM O POMOC,
GDY JEJ POTRZEBUJĘ
█ 35% Tak
█ 20% Trudno powiedzieć
█ 45% Nie

BY ZAGŁUSZYĆ PROBLEMY
EMOCJONALNE, ZADAJĘ SOBIE
BÓL FIZYCZNY
█ 22% Tak
█ 11% Trudno powiedzieć
█ 67% Nie

MIAŁ*M/MAM
MYŚLI SAMOBÓJCZE
█ 45% Tak
█ 11% Trudno powiedzieć
█ 44% Nie
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ZNAM KOGOŚ, KTO MA/MIAŁ
MYŚLI SAMOBÓJCZE
█ 78% Tak
█ 7% Trudno powiedzieć
█ 15% Nie

ZNAŁ*M KOGOŚ, KTO POPEŁNIŁ
SAMOBÓJSTWO
█ 17% Tak
█ 5% Trudno powiedzieć
█ 78% Nie

BY ZAGŁUSZYĆ SWOJE PROBLEMY
EMOCJONALNE,
SIĘGAM PO UŻYWKI
█ 24% Tak
█ 10% Trudno powiedzieć
█ 66% Nie

DOŚWIADCZYŁ*M/DOŚWIADCZAM
PRZEMOCY FIZYCZNEJ
█ 20% Tak
█ 6% Trudno powiedzieć
█ 74% Nie
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DOŚWIADCZYŁ*M/DOŚWIADCZAM
PRZEMOCY SEKSUALNEJ
█ 13% Tak
█ 5% Trudno powiedzieć
█ 82% Nie

DOŚWIADCZYŁ*M/DOŚWIADCZAM
PRZEMOCY EKONOMICZNEJ
█ 10% Tak
█ 14% Trudno powiedzieć
█ 76% Nie

DOŚWIADCZYŁ*M/DOŚWIADCZAM
PRZEMOCY PSYCHICZNEJ
█ 54% Tak
█ 13% Trudno powiedzieć
█ 33% Nie

SĄ W MOIM OTOCZENIU OSOBY,
KTÓRE SIĘGAJĄ PO UŻYWKI, BY
RADZIĆ SOBIE EMOCJONALNIE Z
TRUDNOŚCIAMI
█ 74% Tak
█ 13% Trudno powiedzieć
█ 13% Nie
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KORZYSTAM/KORZYSTAŁ*M Z
POMOCY PSYCHOLOGA
/PSYCHOTERAPEUTY/PSYCHIATRY
█ 28% Tak
█ 2% Trudno powiedzieć
█ 70% Nie

MAMWSPARCIE
W RODZICACH/OPIEKUNACH
PRAWNYCH
█ 52% Tak
█ 29% Trudno powiedzieć
█ 19% Nie

MAMWSPARCIE W INNYCH
DOROSŁYCH W MOIM ŻYCIU
(INNI CZŁONKOWIE RODZINY, NAUCZYCIELE,
TRENERZY ITP.)

█ 48% Tak
█ 20% Trudno powiedzieć
█ 32% Nie
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W Badaniu dot. dobrostanu emocjonal-
nego młodzieży wzięło udział 548 młodych
osób w grupie wiekowej 14-23 (w tym: 156
osób identyfikujących się jako mężczyzna,
374 osoby identyfikujące się jako kobieta).
Dane na dzień 17.02.2023.
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