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DANUTA WIECZORKIEWICZ WSPIERA MŁODYCH LUDZI I ICH RODZICÓW
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Każde dziecko jest dla mnie ważne

Chcesz podzielić się swoją historią? Napisz do nas!6 tina  tina 7

KobietaKobieta
REPORTAŻ Kobieta Tiny

Jak uzyskać Jak uzyskać 
pomocpomoc
•Fundacja Zobacz…JESTEM 
prowadzi poradnię, psychotera-
pię indywidualną i grupową, 
zapewnia pomoc psychologicz-
ną, konsultacje, doradztwo dla 
dzieci, młodzieży oraz młodych 
dorosłych. Młodzi ludzie mogą 
brać udział w zajęciach 
grupowych i indywidualnych 

warsztatach psychologicznych.
Fundacja prowadzi też grupy 
wsparcia, warsztaty dla rodziców 
i opiekunów dzieci, szkolenia  
i warsztaty dla nauczycieli.  
•Lada dzień na stronie na 
Facebooku pojawią się 
informacje o nowych naborach.

Nasz adres: 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1,  
Redakcja Tiny z dopiskiem „Historie” lub mail: tina@bauer.pl

Moja 15-letnia cór-
ka właśnie zosta-
ła wypisana ze 
szpitala. Próbo-

wała popełnić samobójstwo. 
Czy mogą jej państwo jakoś 
pomóc? – takie telefony Danu-
ta Wieczorkiewicz (46 l.), pre-
zes i założycielka Fundacji  
Zobacz... JESTEM odbiera kil-
ka razy w miesiącu. Jest psy-
chologiem i terapeutą. Pod-
czas studiów zafascynowała 
się neuropsychologią. Potem 
pracowała m.in. z ofiarami 
przemocy w instytucjach pań-
stwowych. Założyła też wła-
sny gabinet.

- Zauważyłam, że wielu pa-
cjentów miało problemy, któ-
rych początek sięgał dzieciń-
stwa, czy okresu nastoletnie- 
go. Uświadomiłam sobie, że 
jeśli wtedy ci ludzie uzyskali-
by pomoc specjalistów, unik-
nęliby życiowych kłopotów, 
które ciągnęły się przez wiele 
lat – mówi.

Zaczęła myśleć o tym, by 
pomagać dzieciom i mło-
dzieży. Założyła więc funda-
cję. Ściągnęła wolontariuszy, 
zdobywała pieniądze, by móc 
angażować innych terapeu-
tów i przyjmować za darmo 
młodych pacjentów.

–  Trafiają do nas z depresją, 
zaburzeniami odżywiania, 
autoagresją, myślami i próba-
mi samobójczymi, problema-
mi z seksualnością. Niektórzy 
są ofiarami przemocy rówie-
śniczej lub domowej – wylicza. 
Tych problemów jest mnó-
stwo. Co 3 dni w Polsce odbie-

ra sobie życie młody człowiek 
w wieku od 6 do 18 lat. 
  
Na depresję cierpią już 
przedszkolaki. Objawia się 
nieco inaczej niż u nastolat-
ków czy dorosłych. Maluchy 
zaczynają być zbyt ruchliwe, 
wydają się niegrzeczne. Ciężko 
im się skoncentrować, nawią-
zać relacje z rówieśnikami.

– Zaniepokoić powinna nas 
zmiana zachowania dziecka, 
trwająca co najmniej dwa ty-
godnie, ale objawów depresji 
zwykle jest kilka czy kilkana-
ście – dodaje pani prezes.

W przypadku uczniów pod-
stawówki czy szkoły średniej 
mogą to być sytuacje, że prze-
staje im się chcieć wychodzić 
z domu. Nie mają ochoty na 
coś, co do tej pory sprawiło im 
radość. Nie chcą spotykać się 
ze znajomymi. Są drażliwi, 
impulsywni, ciągle zmęczeni, 
senni, albo mają kłopoty z za-
śnięciem, wybudzają się w 
nocy, nad ranem i nie mogą 
już usnąć. Tracą radość życia.

- Dużym problemem są też 
samookaleczenia, w tym zja-
danie nieświeżych rzeczy czy 
wyrwanie włosów – wylicza. 
Takie zachowania mogą być 
próbą zwrócenia uwagi na ja-
kiś kłopot, o którym dziecko 
nie potrafi powiedzieć, ale 
niekoniecznie. Wielu mło-
dym ludziom przynosi to ulgę 
w czymś, co jest trudne. 

Niestety, zadarza się, że 
dorośli bagatelizują pro-
blemy dzieci. Uważają, że 
wynikają z lenistwa, głupoty, 
buntu. Nie biorą pod uwagę, 
że kilku-, czy kilkunastolatek 

Sześcioro nastolatków w klasie w szkole średniej zmaga się z depresją. Co trzy dni 
jakieś dziecko odbiera sobie życie. Danuta założyła fundację, by im pomóc.

Tekst: Edyta Urbaniak

Z depresją zmaga się w Polsce od 2 do  
4 % dzieci w wieku przedszkolnym, 8% 
uczniów podstawówki i 20% - szkół 
średnich – ostrzega szefowa fundacji.
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Od Danuty dla Czytelniczek

może zmagać się z depresją. 
Komentują: „Nie gadaj głupot, 
ja w twoim wieku miałam go-
rzej. Chodź pójdziemy na za-
kupy” – mówi pani prezes.

Wiele dzieci wychowywa-
nych w tzw. zwykłych rodzi-
nach czuje się osamotnionych. 
Jedna z nastolatek opowiadała, 
że uwielbiała wakacje u babci  
i spotkania z... cielaczkami w 
oborze, które ją lizały. Nie czu-
ła się wtedy taka opuszczona 
przez najbliższych...

– Sporo młodych ludzi mó-
wi, że gdyby nie obecność 
zwierzaka, ciężko byłoby im 
przetrwać. Wracają do domów 
i zawsze czeka na nich uko-
chany pies lub kot. Nikogo 

Część mam, choć nie widzi 
ran, domyśla się, że z synem 
czy córką coś się dzieje, bo znaj-
dują w domu jakieś zakrwawio-
ne przedmioty, szpilki, tempe-
rówki, czy waciki. Zdarza się, 
że początkowo odrzucają te my-
śli. Podobnie jest w przypadku, 
gdy młodzi ludzie mają proble-
my z odżywianiem. Niektóre 
mamy czy ojcowie początkowo 
nawet cieszą się, że dziecko za-
częło ćwiczyć, wydaje się, że 
dba o dietę.

- Niestety, nawet specjaliści 
potrafią zachować się fatalnie. 
Jedna z naszych podopiecznych 
podczas samookaleczania tak 
mocno się zraniła, że trafiła na 
izbę przyjęć. Lekarz powie-
dział, że będzie szył rany bez 
znieczulenia, bo może to ją na-
uczy, by na drugi raz tak nie 
rwobić – opowiada Danuta.

Takie historie są szokujące 
nawet dla niej, choć słyszała i 
widziała w swojej praktyce za-
wodowej nie jedno. O najgor-
szych przypadkach nawet nie 
chce opowiadać. Ale przerażają 
nawet te mniej drastyczne.

Wspomina pacjentkę, która 
od wielu miesięcy miała bardzo 
intensywne myśli samobójcze. 
Przyznawała się rodzicom, ale 
nie reagowali, nie szukali dla 
niej fachowej pomocy. Dopiero, 
kiedy ukończyła 18 lat, sama 
zgłosiła się do fundacji założo-
nej przez Danutę. 

Młodzi ludzie, którzy 
doświadczyli kryzysu 

psychicznego, w ramach 
fundacji prowadzą projekt 

„Załóż pewność siebie”. 

więcej nie ma, bo rodzice dłu-
go pracują – mówi pani prezes.

Część młodych ludzi  
bardzo źle zniosła  
izolację związaną  
z pandemią. U niektórych 
pojawiły się stany depresyj- 
ne. Ale ci mający problemy  
z funkcjonowaniem w grupie 
albo doświadczający przemo-
cy w szkołach byli zadowoleni 
ze zdalnego nauczania.

– Pandemia nie zatrzymała 
natomiast naszej pracy, ale 
musieliśmy ją prowadzić on-
-line. Działamy cały czas! Za-
praszam młode osoby  potrze-
bujące pomocy i ich rodziców 
– zachęca pani Danuta.


