
Kryzys - szansą na zmiany
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin        

ZAWSZE Z NADZIEJĄ



Cele warsztatów

1. Omówienie:

• sytuacji kryzysowej

• stylów przywiązania

2. Poznanie i ćwiczenie kompetencji oraz 
umiejętności, które wzmocnią 
poczucie bezpieczeństwa

3. Odkrywanie swoich zasobów

4. Odkrywanie swoich wartości

5. Poznanie narzędzi rozwijających   
neuroplastyczność mózgu w kierunku 
zdrowych nawyków



Definicja kryzysu

• Kryzys jest wynikiem trudności w osiągnięciu 
celów życiowych, przeszkód, które wydają się 
ludziom nie do pokonania na drodze 
zwyczajowych wyborów i zachowań [Caplan, 
1961]

• Kryzys to osobiste trudności lub sytuacje, które 
odbierają ludziom zdolność działania i 
uniemożliwiają świadome kontrolowanie 
własnego życia [Belin, 1984]

• Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem 
wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do 
zniesienia, wyczerpującej zasoby 
wytrzymałości i naruszającej mechanizmy 
radzenia sobie z trudnościami [James i 
Gilliland, 2010]



Skutki kryzysu

Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie 
otrzyma wsparcia, może to 
skutkować zaburzeniami:

• Emocjonalnymi (lęk, poczucie 
straty, złości, krzywdy, winy)

• Poznawczymi (upośledzenie lub 
załamanie zdolności do 
rozwiązywania problemów, 
zniekształcenie w procesie 
percepcji, brak uwagi)

• Behawioralnymi (zachowania 
autoagresywne lub agresywne) 
[James i Gilliland, 2010]



Rodzaje kryzysów

• Kryzys rozwojowy – zachodzi w toku 
normalnego rozwoju i ewolucji jednostki, 
np. kryzys dwulatka, okres dojrzewania, 
kryzys wieku średniego

• Kryzys sytuacyjny – wyłania się w obliczu 
rzadkich i nadzwyczajnych zdarzeń, których 
człowiek nie jest w stanie przewidzieć lub 
kontrolować, np. zmiana praca, utrata pracy, 
choroba, wypadek samochodowy

• Kryzys egzystencjalny – obejmuje 
wewnętrzne konflikty i lęki zawiązane z 
ważnymi dla ludzi sprawami celowości 
życia, odpowiedzialności, niezależności oraz 
zaangażowania

• Kryzys środowiskowy – katastrofy 
naturalne np. huragany, powodzie, 
trzęsienia ziemi [James i Gilliland, 2010]



Karta pracy

1. Opisz problem/kryzys, z którym obecnie 
się zmagasz - czego dotyczy.

2. Czy kryzys, którego doświadczasz jest 
zewnętrzny czy wewnętrzny?

3. Czy uważasz, że masz wpływ na pokonanie 
trudności? W przypadku odpowiedzi 
TAK/NIE – opisz, dlaczego tak uważasz.

4. Czego możesz nauczyć się z tego 
wydarzenia, tak aby następnym razem go 
uniknąć?

5. Czy ufasz sobie, że jesteś w stanie 
rozwiązać sytuację kryzysową? W 
przypadku odpowiedzi TAK/NIE – opisz, 
dlaczego tak uważasz.

6. Czy ufasz innym w sytuacji kryzysowej? W 
przypadku odpowiedzi TAK/NIE – opisz, 
dlaczego tak uważasz.
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Gdzie szukać wsparcia w 
Szczecinie

Sprawdź stronę:

https://zacumujzdrowie.pl/gdzie-szukac-pomocy
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