
 

 

  -USŁYSZ I ZOBACZ SWOJE DZIECKO! 
-ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO- 

 
Kampania społeczna edukacyjno-informacyjna – Terapia to NIE WSTYD edycja II 
Miejsce: cała Polska, social media, telewizja, Internet 
Termin: wrzesień-październik 2021 
 
Ruszyła kampania społeczna, która ma na celu odczarowanie podejścia Polaków do psychoterapii. Statystyki w 
zakresie rozwodów, samobójstw, liczby osób żyjących samotnie, uzależnień w naszym kraju są nadal 
zatrważające. Kampania Terapia to NIE WSTYD ma na celu zmianę naszych przekonań dotyczących terapii oraz, 
korzystania z pomocy psychologa i psychoterapeuty.  
 
W roku 2021 chcemy zwrócić szczególną uwagę na relacje rodzic - dziecko i na konsekwencje braku tych relacji. 
Czas pandemii niestety bardzo niekorzystnie wpłynął na ilość okaleczeń oraz samobójstw wśród dzieci i 
młodzieży. To pokazuje jak mało wiemy o swoich dzieciach. Nasza tegoroczna akcja ma na celu: 
 
-Przeciwdziałanie samobójstwom dzieci i młodzieży. 
-Uświadomienie dorosłym, jakie zachowania są przyczyną występowania w dorosłym życiu min: lęku przed 
odrzuceniem, lęku przed bliskością, lęku przed samotnością, niskiego poczucia własnej wartości czy braku 
samoakceptacji. 
-Zwrócenie uwagi dorosłym jak bardzo dziecko potrzebuje ich uwagi – jak dzisiejsze przytulenie dziecka ma 
wpływ na jego przyszłość, relacje z innymi ludźmi. 
-Słowa mają MOC – jak słowa i zwroty wypowiadane przez rodziców mają wpływ na przyszłe życie dziecka. 
-Zwrócenie uwagi dorosłym jak ważny jest czas dany dziecku, pokazanie czym jest jakościowo spędzony czas. 
-Stop agresji w rodzinie – stop przemocy fizycznej i psychicznej. 
-Stop alienacji rodzicielskiej – zwrócenie uwagi na problem wykorzystywania dziecka w trakcie rozstania – jako 
„karty przetargowej”. 
-Nauka świadomego rodzicielstwa. 
 

DOŁĄCZ DO AKCJI! 
15 minut każdego dnia – Po prostu BĄDŻ! 

Mały krok może zrobić wielką zmianę w każdej rodzinie. Już dzisiaj wprowadź do swojego kalendarza każdego 
dnia, najważniejsze spotkanie - spotkanie ze swoim dzieckiem, 
- jeśli dziecko jest małe, sam zdecyduj o jakiej porze dnia możesz dać swojemu dziecku 100% uwagi. Bez 
telefonu, komputera i innych rozpraszaczy, 
- może to być czytanie, wspólna zabawa, przytulanie, śpiewanie kołysanki, zdecyduj co lubisz Ty i Twoje 
dziecko, 
- jeśli masz w domu starsze dziecko, nastolatka to ustalcie wspólnie kiedy i w jakim sposób będziecie obecni 
tylko dla siebie. Ustalcie co chcecie robić i o czym rozmawiać, 
- jeśli masz trudne relacje z dzieckiem możesz zacząć od spędzenia 15 minut w jednym pomieszczeniu lub 
siedzeniu na jednej kanapie, to dobry początek, 
- najważniejsze abyś był w 100% skupiony na własnym dziecku, 
- jeśli masz jedno dziecko to możesz wydłużyć czas tego spotkania na tyle na ile jest to możliwe, 
- jeśli masz więcej dzieci to postaraj się aby te 15 minut dać każdemu z nich, 
- każda czynność wspólna ma znaczenie, ważne aby w tym czasie „świat nie istniał” oprócz Twojego dziecka, 
- pamiętaj: mama i tata są tak samo ważni i potrzebni w rozwoju Twojego dziecka, 
ZACIEKAW SIĘ SWOIM DZIECKIEM, NIE OCENIAJ! 
 
Zapraszamy firmy, ośrodki psychoterapii, poradnie, które są zainteresowane tematem do współpracy!  
Więcej informacji o projekcie:  

• http://www.terapiatoniewstyd.pl/  

• https://www.facebook.com/Terapia-to-NIE-WSTYD-Kampania-Spo%C5%82eczna-
102602241223405/  

• https://www.instagram.com/terapiatoniewstyd/  

http://www.terapiatoniewstyd.pl/
https://www.facebook.com/Terapia-to-NIE-WSTYD-Kampania-Spo%C5%82eczna-102602241223405/
https://www.facebook.com/Terapia-to-NIE-WSTYD-Kampania-Spo%C5%82eczna-102602241223405/
https://www.instagram.com/terapiatoniewstyd/


 

 

 
Organizatorem kampanii jest:  
AWA Management Sp. zoo Sp. k  
Fundacja Terapia to NIE wstyd ( w przygotowaniu) 
Autorka projektu: Anna Węgrzyn  
Dane do kontaktu:  
Koordynatorka projektu: Nikola Jakóbiak  
Tel. +48 608-315-633  
Mail: hello@terapiatoniewstyd.pl 

 


