Agnieszka Widera – Wysocza ska

Gdy minie pierwszy szok.
O terapii dziecka wykorzystanego seksualnie
W trakcie prowadzonych wykøadów podczas kampanii "Dzieci stwo bez przemocy" uczestnicy zadaj pytania dotycz ce
form post powania psychologicznego z dzieckiem wykorzystanym seksualnie i jego rodzin . Przyznaj si , e o ile czuj
si kompetentni w rozpoznawaniu i leczeniu alkoholizmu, wiedz , co to jest przemoc fizyczna w rodzinie i jak prowadzi
interwencj kryzysow , to jednak nie do ko ca wiedz , co to jest przemoc seksualna i s zaniepokojeni czy mo na jej
zapobiega oraz leczy jej psychologiczne i somatyczne konsekwencje.
W 1976 roku The American Humane Association wskazaøo, e w caøych Stanach Zjednoczonych miaøo miejsce 1.975
zgøoszonych przypadków przemocy seksualnej wobec dziecka. Dziesi lat pó niej w 1987 roku liczba wykrytych
przypadków wzrosøa do 113 tys., a w 1988r. zanotowano 330 000 tys. zgøoszonych przypadków. Uwa aøo si wówczas, e
w rzeczywisto ci ponad 2 miliony dzieci w USA doznaje tej formy przemocy. Finkelhor w 1986 roku rozpoznaø, e 30%
kobiet i 20% m czyzn doznaøo przemocy seksualnej w dzieci stwie. Natomiast Alan Tuckman z USA w 1989 roku
uwa aø, e co czwarta dziewczynka i co pi ty chøopiec doznaj molestowania seksualnego. Jak wskazuj eksperci tylko
jeden na dziesi przypadków tej formy krzywdzenia zostaje ujawnionych. Ta alarmuj ca liczba dostarcza bardzo
mocnych podstaw do tego, aby uczy rodziców i profesjonalistów co jest przemoc seksualn , jak ochrania przed ni
dzieci i jak leczy psychologiczne i somatyczne konsekwencje wyst puj ce u osób ni dotkni tych.
Przemoc seksualn jest sytuacja, gdy dorosøy - ojciec, ojczym, dziadek, wujek, nauczyciel, ksi dz, matka, babcia, ciocia,
przyjaciel lub przyjacióøka rodziny - u ywa dzieci do budowania swojego poczucia warto ci i mocy oraz do zaspokajania
swojej przyjemno ci, zachowuj c si wobec nich seksualnie. Nie ka da przemoc seksualna jest dokonywana przez
dorosøych, czasami starsze, mocniejsze i bardziej rozbudzone dzieci mog wykorzystywa seksualnie inne dzieci, poprzez
przymuszanie ich do "zabawy w seks". Sprawca ró nymi sposobami kontroluje dziecko, aby u y je do swoich wøasnych
celów. Staje si dla niego zaufanym autorytetem czy przyjacielem, mo e dawa mu prezenty, zapewnia ró ne
przyjemno ci, "zaspokaja " jego potrzeb ciepøa, zastrasza , uczy faøszywej moralno ci. Mo e wykorzystywa seksualnie
dziecko, gdy jest ono z nim sam na sam, ale tak e wtedy gdy dom jest peøen ludzi, w ich bezpo redniej obecno ci lub
dotykaj c dziecko podczas "zabawy" w pokoju obok, køad c do øó ka, myj c, podcieraj c mu pup , wykonuj c czynno ci
piel gnacyjne.
Wyst puj trzy typy przemocy seksualnej. Przemoc seksualna z kontaktem fizycznym, obejmuj ca mi dzy innymi
dotykanie, caøowanie lub pieszczenie miejsc intymnych dziecka, masturbacje w obecno ci dziecka, penetracje narz dów
pøciowych dziecka tak e za pomoc palca czy przedmiotów lub wymuszanie na dziecku, aby robiøo to wobec sprawcy,
staøe spanie (cz sto z du ym ju ) dzieckiem w jednym øó ku, cz sto nago. Badania prowadzone przez autork artykuøu w
1998 roku wskazuj , e tego rodzaju przemocy doznaøo okoøo 50% kobiet i okoøo 30% m czyzn.
Dziecko nie musi by dotykane, aby byøo wykorzystywane seksualnie. Przemoc seksualna, bez kontaktu fizycznego
dotyczy obna ania si w obecno ci dziecka, chodzenia nago po domu, podgl dania dziecka w pokoju, gdy si przebiera,
w øazience gdy si k pie, przymuszania dziecka do ogl dania stosunków pøciowych, pokazywania gazet i filmów
pornograficznych lub przyzwalania na ogl danie ich.
Przemoc seksualna emocjonalna obejmuje mi dzy innymi wulgarne wyzywanie dziecka, opowiadanie mu o swoich
kontaktach seksualnych z innym dorosøym, urz dzanie pijackich imprez na których rozmawia si o seksie w obecno ci
dzieci. Badania nad osobami dorosøymi, które wspominaøy swoj przeszøo wskazuj , e ta przemoc wyst puje w okoøo
70% polskich rodzin.
Pomoc psychologiczna
Z do wiadcze O rodka EGO wiemy, e na terapi cz sto przychodz kobiety, które zm czone zøym stanem zdrowia
decyduj si na pracuj nad osobistymi problemami. Po terapii indywidualnej bior udziaø w grupie terapeutycznej dla
osób z rodzin dysfunkcyjnych, potem dla kobiet po doznanej przemocy seksualnej, a w ko cu w terapii dla sprawców
przemocy domowej. Gdy zmniejsza si u nich poczucie skrzywdzenia i wzrasta bezpiecze stwo, wówczas zauwa aj , e
ich wøasne dzieci maj podobne objawy do tych, które wyst powaøy u nich w dzieci stwie. Przyprowadzaj je na
spotkanie z psychologiem i wówczas zdarza si , e zostaje rozpoznana przemoc seksualna wobec syna czy córki. W
innych sytuacjach matki, ciocie, babcie zaniepokojone zachowaniem dziecka przyprowadzaj je po porad do psychologa,
a w jeszcze innych przysyøane s przez nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców lub psychologów z poradni,

którzy wst pnie zdiagnozowali problem przemocy seksualnej. Bywa, e opiekunowie wraz z dzieckiem kierowani s przez
policjantów, prawników, kuratorów lub przez s d.
Pierwsza reakcja na ujawnienie
Pierwsz reakcj rodzica na wiadomo , e jego dziecko zostaøo wykorzystane seksualnie jest niedowierzanie. Gdy minie
ju pierwszy szok, niektórzy rodzice pytaj , gdzie mog znale pomoc i na czym ma ona polega ? W towarzyszeniu
dziecku podczas powrotu do zdrowia niezb dna jest pomoc profesjonalistów. Dzieci møodsze najcz ciej uczestnicz w
terapii indywidualnej. Dzieci starsze czerpi wi cej z terapii grupowej z rówie nikami prze ywaj cymi podobne problemy.
Idealn jest sytuacja, gdy pomoc psychologiczna poø czona jest z terapi dla wspieraj cych rodziców oraz rodze stwa.
Potrzebuj oni wyrazi swoj zøo do sprawcy oraz l k i trosk o przyszøo dziecka, a potem zaj si swoim
dzieci stwem. Obowi zkowo uczestnicz w niektórych spotkaniach z dzieckiem, ucz c si nowych z nim kontaktów.
Najcz ciej jednak na terapi zgøasza si tylko przera ona mama, która nie zapewniøa dziecku wøa ciwej opieki. Bywa, e
stopie zaburzenia rodziny jest tak du y, e nie mamy do niej w ogóle dost pu, zwøaszcza gdy zajmujemy si dzie mi z
rodzin patologicznych, z domów dziecka, czy z pogotowia opieku czego. Czasami przychodz ce matki s tak niedost pne
emocjonalnie i niech tne do dokonywania zmian w sobie, e efekty pracy psychologicznej z dzieckiem s znikome. Do
terapii nie jest wø czany sprawca. Do spotkania mi dzy nim i pokrzywdzonym dzieckiem mo e doj dopiero wtedy, gdy
dziecko czuje si wystarczaj co mocne, by wytrzyma konfrontacj oraz gdy sprawca uczestniczy we wøasnej
specjalistycznej terapii i czyni w niej wyra ne post py.
eby terapia byøa skuteczna
Aby terapia psychologiczna byøa skuteczna, musi by speønionych kilka warunków. Z dzieckiem do drugiego lub trzeciego
roku ycia nie pracuje si psychologicznie. Wspóøpracuje si z rodzicem w celu nauczenia go rozpoznawania objawów
przemocy seksualnej oraz uwra liwienia na potrzeby i odczucia pociechy, nauczenia konstruktywnego kontaktu z nim oraz
wspólnej zabawy. Tak e, gdy dziecko pozostaje w kontakcie ze sprawc i nie jest mu jeszcze zapewnione bezpiecze stwo
lub gdy toczy si post powanie prawne, terapia prowadzona jest w znacznie ograniczonym zakresie. Podczas terapii
dziecko stopniowo zamienia powstaøe w sytuacji zagro enia mechanizmy radzenia sobie z urazem na nowe, bardziej
przydatne w bezpiecznym yciu. Jednak zanim te nowe rozwin si , dziecko pozbawione wewn trznej ochrony mo e by
nara one na wi ksz krzywd .
Cz sto søysz pytanie: po czym rozpozna , e prowadzona terapia jest profesjonalna? Istniej ró ne podej cia do
psychoterapii z dzie mi, które doznaøy przemocy seksualnej, jednak post powanie w wi kszo ci z nich zawiera podobne
etapy, prezentowane poni ej.
Diagnoza i wsparcie
Przed przyst pienie do terapii niezb dne jest dokonanie systematycznej diagnozy psychologicznej. Koncentruje si ona
gøównie na objawach wyst puj cych u dziecka, na przebiegu przemocy w rodzinie, na czynnikach zagro enia, na
relacjach mi dzy bliskimi, na rozwoju dziecka oraz jego wiarygodno ci. To ostatnie tylko wówczas, gdy sprawa ma trafi
do s du.
Po ujawnieniu sekretu, psycholog udziela dziecku wsparcia oraz uczy rodzica jak ma zachowa si wobec swojej pociechy.
Do dziecka mówi si wi c przede wszystkim: "Jeste absolutnie bez winy i nie ponosisz adnej odpowiedzialno ci za to co
si staøo". Maøe dzieci nie zawsze rozumiej , e byøy wykorzystane seksualnie, ale wiedz , e zostaøy zranione. Starsze
dzieci obwiniaj siebie, za to co si staøo i ich wypowiedzi mo na zawrze w zdaniu: "Bo gdyby nie moje ciaøo, on nie
musiaøby tego robi ". Mówimy wiec: "To sprawca post piø le i popeøniø przest pstwo". Terapeuta i rodzic wysøuchuj
dziecko z akceptacj . Nie oceniaj sprawcy. Nie u alaj si nad dzieckiem, nie powi kszaj doznanej przez nie krzywdy:
"O moje biedactwo, co teraz z tob b dzie", ani nie ignoruj jej poprzez wypowiedzi "To zdarzyøo si raz, ludzie s ci ko
chorzy i to jest zmartwienie a tobie nic wielkiego si nie staøo". Rodzic ma przeprosi dziecko za to, i nie zauwa yø, e
dzieje si zøo. Nast pnie omawia si z dzieckiem dalsze etapy post powania, które maj zapewni bezpiecze stwo.
Nastolatek mo e aktywnie uczestniczy w planowaniu interwencji i poszukiwaniu osób zaufanych i wspieraj cych: lekarzy,
pedagogów, psychologów czy prawników. Przygotowuje si dziecko do bycia wiadkiem w s dzie, omawiaj c przebieg
rozprawy a nie tre zezna .
Chwile zw tpienia
Wspieraj cych opiekunów i osoby ze rodowiska zazwyczaj nachodz chwile
zw tpienia, czy przemoc rzeczywi cie miaøa miejsce. Poszukuj c wyja nie swoich w tpliwo ci w literaturze tematu mog
przeczyta , e maøe dzieci nie maj wiedzy intelektualnej i emocjonalnej by fantazjowa na temat zachowa seksualnych.
Starsze dzieci rzadko zmy laj na ten temat, poniewa jest to dla nich zbyt zawstydzaj ce i zagra aj ce emocjonalnie.
Kontynuuj c wsparcie pracujemy nad zrozumieniem przez dziecko i jego opiekuna natury przemocy seksualnej, obalamy
przekonania oparte o mity spoøeczne obwiniaj ce ofiar i usprawiedliwiaj ce agresora. wiczymy z dzieckiem ró ne
sposoby ochrony przed sprawc . Je eli konfliktowa, zaprzeczaj ca i niewspóøpracuj ca lub patologiczna rodzina powoduje

kolejne kryzysy, uczymy dziecko radzenia sobie z aktualn sytuacj lub przygotowujemy je emocjonalnie do opuszczenia
domu, mo e na jaki czas, a mo e na zawsze ...
Cele i etapy terapii
Gdy dziecko znajduje si w bezpiecznych warunkach, mo emy przyst pi do zaplanowania celów i etapów post powania
terapeutycznego, które, cho z ka dym dzieckiem przebiega odmiennie, wymaga znajomo ci ogólnych prawideø.
Zasadniczym celem terapii jest systematyczna pomoc dziecku w zrozumieniu doznanej przemocy, w zredukowaniu ostrych
objawów powstaøych bezpo rednio po dramatycznym do wiadczeniu, w rozbudowaniu nowych, zdrowszych sposobów
zachowania, w ksztaøtowaniu poczucia warto ci oraz zredukowaniu ryzyka chronicznego psychologicznego i somatycznego
zaburzenia zdrowia.
Kontrakt fundamentem bezpiecznych granic
Na pocz tku terapii zawiera si umow mi dzy psychologiem a dzieckiem, maj c na celu stworzenie bezpiecznych relacji
mi dzy nimi. Ustala si cel ucz szczania na terapi oraz reguøy dotycz ce ich wspóøpracy. Ma to budowa w dziecku jasne
granice, które zostaøy zrujnowane w wyniku doznanego urazu. Dyskutowany jest zakaz wzajemnego dotykania
intymnego. Wszystko o czym mówi si w toku terapii pozostaje mi dzy dzieckiem i terapeut . Z jednym wyj tkiem, gdy
wyjd na jaw zdarzenia zwi zane z przemoc , informowane s o nich osoby bliskie oraz profesjonali ci, których zadaniem
jest ochrona dziecka. Ustala si te form i zasady wspóøpracy z opiekunem. To od jego nastawienia do terapii zale y czy
dziecko wytrwa do jej ko ca. Niektóre matki mniej lub bardziej wiadomie krytykuj dziaøania terapeuty, niecierpliwie
oczekuj efektów, opuszczaj spotkania lub nie odrabiaj zada domowych. Zmniejsza to znacznie motywacj dziecka do
leczenia, zaufanie do terapeuty i szans na zdrowe ycie.
Lecz ca moc miøo ci
Po rozpoznaniu nastawienia opiekuna do dziecka rozpoczyna si stopniowe budowanie kontaktów mi dzy nimi, opartych
na wzajemnym zaufaniu i bezpiecze stwie. Gdy dziecko zauwa y miøo rodzica odwa niej i ch tniej zwróci si do niego
po pomoc. Rodzice ucz si konstruktywnego radzenia sobie z konsekwencjami przemocy, wyst puj cymi u dziecka i u
nich samych. Zdobywaj wiedz o przebiegu przemocy seksualnej w rodzinie, o manipulacyjnych zachowaniach sprawcy
oraz o tym jak w bezpieczny sposób rozmawia z dzie mi o intymnym dotykaniu, tym zøym i o tym dobrym. Psycholog
pomaga rodzicom rozpozna ich reakcje na ujawnienie dziej cego si dramatu. Analizuje si w jaki sposób rodzic wspieraø
i akceptowaø dziecko a w jaki sposób ochraniaø sprawc . Czy od momentu, w którym dziecko ujawniøo doznan przemoc,
rodzic mówiø mu, e jest po jego stronie? Czy staraø si zapewni dziecku poczucie bezpiecze stwa. Czy staraø si
rozumie uczucia dziecka dotycz ce doznanej przemocy i czy mówiø, e je kocha? Czy te raczej czuø, e dziecko jest
winne doznawanej przemocy i nawet, je eli nie mówiø tego gøo no w jaki sposób dawaø to do zrozumienia? My laø, e
dziecko mogøo przerwa doznawan przemoc, gdyby tylko tego chciaøo lub e ono samo j spowodowaøo? Kiedykolwiek
ukaraø, nakrzyczaø, krytykowaø dziecko za to co zrobiøo lub czego nie zrobiøo w zwi zku z przemoc ? Reakcje te s
istotnym czynnikiem wpøywaj cym na zøagodzenie lub na zaostrzenie si objawów u dziecka.
Szukanie pomocników
Wa ne jest, aby dziecko opisaøo swoje wyobra enie o osobie wspieraj cej. Mówi wówczas, co osoba wspieraj ca ma czu ,
my le i robi dla dziecka, aby poczuøo si lepiej. Kto mo e mu pomóc, gdy kto je przestraszy czy skrzywdzi. Kogo mo e
poprosi o pomoc, gdy czuje si smutne, po tym co si staøo lub z kim mo e porozmawia , gdy inne dzieci przezywaj je
wulgarnie. W ten sposób poszukuje si wsparcia, w rodzinie dalszej lub bli szej, u przyjacióø, u nauczycieli, u pedagogów,
terapeutów, lekarzy, duchownych, prawników, policji, pracowników socjalnych i ukochanego psa czy kota. Dziecko uczy
si proszenia o pomoc, mówienia o problemach, dbania o siebie poprzez zdrowe od ywianie si , odpoczynek i sen,
poprzez sprawianie sobie przyjemno ci, uczenie si nowych rzeczy, prze ywanie rado ci i podejmowanie decyzji. W ten
sposób rozwija akceptacj siebie i wewn trzn siø oraz demonstruje j na zewn trz.
Prawo do wszystkich uczu
Gdy u dziecka zmniejsza si irracjonalne poczucie winy za doznawane krzywdy i czuje si ono bezpieczniej, mo emy
skoncentrowa si na rozpoznawaniu i odreagowaniu ambiwalentnych uczu do sprawcy przemocy i do rodzica, który nie
zauwa yø i nie ochroniø.
Nazwanie i odreagowanie uczu wstydu i winy, miøo ci i zøo ci, t sknoty i alu, obawy i nadziei, zranienia i zdradzenia,
smutku i samotno ci jest kluczem do zdrowego funkcjonowania i staje si podstaw do budowania osobowo ci. Dziecko
mówi o swoich prze yciach, które pojawiaøy si w trakcie doznawanej przemocy seksualnej; podczas, gdy my laøo o tym,
eby j ujawni ; gdy pewnego dnia zdecydowaøo si powiedzie o niej i zrobiøo to oraz gdy zastanawia si , co my l
ludzie, którzy wiedz co mu si przytrafiøo. Pi cioletni chøopak tak mówi o ambiwalentnych uczuciach: "Kocham tat i
chc spotyka si z nim i nie chc go widzie . Niech idzie do wi zienia, bo robiø mi takie brzydkie rzeczy. Kopn øbym go
bardzo mocno". Trzynastoletnia dziewczynka, która przez cztery lata byøa wykorzystywana seksualnie przez przyjaciela jej
ojca, mówi: "Gdybym mogøa to nie mieszkaøabym z moj rodzin . Mama zmarøa, a ojciec pozwoliø, eby jego kolega

zamieszkaø u nas i spaø ze mn w pokoju, w jednym øó ku. On køamie, e nie wiedziaø co si dziaøo. Ten czøowiek dawaø
ojcu pieni dze. Jest mi okropnie przykro, e mam takiego ojca. Innego ju nie b d miaøa."
Rozwijanie nowych mo liwo ci
Gdy dziecko przez døugi czas mówi o jednym i tym samym uczuciu do sprawcy i nie mo e przesta go odczuwa ,
pomagamy mu w zlikwidowaniu fiksacji uczu czy zachowa . Zamieniamy maøo akceptowane formy zachowa
agresywnych czy wulgarne søownictwo na uczucia wyra one w sposób konstruktywny. Dziecko uczy si , e: "Kiedy czuj
zøo , mog bi w poduszk ", "Kiedy czuj smutek, pøacz ", "Kiedy czuj si zmieszany, mog zadawa pytania", "Kiedy
jestem w ciekøy, licz do dziesi ciu", "Kiedy czuj si samotny mog poprosi mam , eby mnie przytuliøa". Gdy dziecko
nie pami ta jakiego okresu w swoim yciu i ma poczucie, e "nie bywa w swoim ciele" lub e " wiat jest jaki taki
nierealny" albo "czuje e w rodku mama dwie osoby dobr i zø ", zajmujemy si problemem odbudowania zaburzonej
integracji i straconej autonomii oraz poczucia wøasnego ciaøa. Rezygnuj c z dzieci cych, niebezpiecznych marze o biciu,
kopaniu czy popychaniu dorosøej osoby, która krzywdzi uczy si rozmawia ze wspieraj c osob o swoich my lach,
uczuciach i problemach. Dziecko coraz sprawniej radzi sobie z ostrzegaj cymi sygnaøami stresu w ciele, na przykøad z
bólem brzucha, bólem mi ni czy krzy a, biciem serca, køopotami z wypró nianiem czy ze spaniem i czerwienieniem
twarzy.
Sekret bezpieczny lub przera aj cy
Dzieci poznaj ró nic mi dzy sekretem bezpiecznym i miøym, zwi zanym z zabaw , a sekretem zøym powoduj cym
przera enie, zranienie czy zmieszanie. Dowiaduj si jak trudno jest ujawni przemoc w sytuacji, gdy jest si
manipulowanym przez oprawc , który uwodzi lub zastrasza. Gdy dziecko samodzielnie ujawniøo przemoc, wskazuje si , e
ta jego decyzja jest aktem bohaterstwa i odwagi. Gdy maøy czøowiek sam nie ujawniø dramatu, post powanie zmierza w
kierunku u wiadomienia dziecku uczu pojawiaj cych si w trakcie do wiadczanej przemocy oraz emocji zwi zanych z
samym aktem odkrycia jej. Przypadkowe ujawnienie przemocy przez kogo innego zazwyczaj poprzedzone jest
nieudanymi próbami powiedzenia komu o dziej cym si dramacie. To jak ono spostrzega te nieudane próby, mo e mie
w przyszøo ci wpøyw na jego zdolno do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.
Przebiegøe manipulacje oprawcy
Otrzymywanie prezentów od oprawcy, rado z uzyskiwania od niego specjalnej uwagi i do wiadczanie uczucia
przyjemno ci, oraz oskar enia søyszane od innych powoduj u dziecka przekonanie o wøasnej winie i odpowiedzialno ci za
doznawan przemoc. Wypowiedzi sprawcy: "Przyszedøe do mojego domu po cukierki, czyli chciaøe tego dotyku" lub
"Sama si prosiøa , ebym ci dotykaø, bo byøa ubrana wyzywaj co" powoduj , e dziecko buduje w sobie przekonanie,
e jest zøe, skoro zostaøo wybrane przez sprawc : "Przemoc seksualna jest moj win , poniewa poszedøem do jego
domu i akceptowaøem to, co robiø" lub "To moja wina, bo sprowokowaøam go tym ubraniem". Kluczem do zmiany tych
nieprawdziwych przekona jest powiedzenie o nich wspieraj cej osobie oraz uwierzenie, e tylko i wyø cznie oprawca jest
odpowiedzialny za dokonywan przemoc. Dzi ki temu umo liwia si dziecku odczuwanie jego wøasnej niewinno ci i
u wiadomienie w jak okrutny i przebiegøy sposób byøo manipulowane po to, eby poczuøo si winne i odizolowane od
pomocy. Dziecko uczy si rozpoznawa rodowiskowe sposoby usprawiedliwiania sprawcy, na przykøad "on byø tylko
chory", "przecie on byø pijany i nie wiedziaø, co robi", "on nie miaø nic zøego na my li", po to by skutecznie si przed nim
chroni .
Dzieci ca seksualno , kontakty i granice
Nast pnie dzieci i møodzie zdobywaj wiedz o tym, jak zaburzenie normalnego procesu rozwojowego wpøywa na
ksztaøtowanie si ich seksualno ci. Ucz si o dotyku dobrym - ciepøym i bezpiecznym, oraz o dotyku intymnym; o
normach seksualnych i o zachowaniach seksualnych dostosowanych do wieku osoby; o zdrowych granicach intymnych,
emocjonalnych i fizycznych. Nawi zuj coraz to nowsze, zdrowe kontakty z rówie nikami i dorosøymi likwiduj c izolacj ,
która dotychczas byøa zasadniczym czynnikiem wzmacniaj cym ich problemy zdrowotne.
Bezpieczna prywatno

dziecka to zadanie dla rodziców

W tym czasie rodzice dowiaduj si jak zapobiega przemocy wobec dziecka. Ucz si dawania mu prawo do prywatno ci
oraz do mówienia "nie". Dowiaduj si , e nikomu nie wolno bez zgody dziecka dotyka i u ywa jego osobistych rzeczy.
Nale y puka do drzwi pokoju dziecka, gdy ono sobie tego yczy. Rodzic ma rozpoznawa naturalny wstyd dziecka i gdy
mówi ono: " ja sama chc si k pa " mama lub tata ma respektowa to yczenie i z daleka czuwa , czy maøe dziecko jest
bezpieczne w wannie. Dziecko mo e zabrania bliskim i obcym dotyka intymnych cz ci jego ciaøa. Gdy dziej si rzeczy,
które go niepokoj , ma ucieka , krzycze i szuka pomocy. Nie wolno przymusza dziecko do tego, aby ciskaøo, siadaøo
na kolanach, spaøo w jednym øó ku albo caøowaøo krewnych i znajomych, je eli ono tego nie chce. Samodzielnie mo e
podejmowa decyzje o dotykaniu innych i byciu dotykanym przez nich. Jednak rodzic ma by czujny i interweniowa gdy
widzi, e granice prywatno ci dziecka s przekraczane. Je eli jaki czøowiek powie dziecku, e ma zachowywa sekret,
który je przera a, ma ono natychmiast powiedzie o tym zaufanej osobie. Rodzic ma wierzy dziecku, je eli mówi ono, e
doszøo do intymnych dotyków. Ma zapewni , e pomo e mu i ma to zrobi . Gdy dziecko próbuje powiedzie mu o

doznawanej przemocy, mówi c o nieprzyjemnych grach lub opowiadaj c dziwne historie o krzywdzonej kole ance, ma
dopyta si o wi cej. Trzeba by uwa nym na wszystkich dorosøych, którzy chc z dziecka zrobi sobie specjalnego
przyjaciela, daj mu prezenty bez wiedzy rodziców i próbuj sp dza z nim du o czasu sam na sam. Rodzice maj pyta
dziecko o to gdzie idzie i co b dzie robiøo. Natychmiast i z nim do lekarza, je eli czuje ono ból w okolicach genitaliów
oraz do psychologa je eli zachowuje si niepokoj co. Podstawowym zadaniem matki i ojca jest ochrania dziecko, a nie
sprawc , poniewa bez pomocy rodzica nie ma ono szans na bezpiecze stwo. W ten sposób caøy czas trwa budowanie
to samo dziecka, utrwalanie jego poczucie wøasnej warto ci i pewno ci siebie, odbudowanie wiary w pozytywn
przyszøo - jest to ci gøy proces rozwoju.
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