Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
W ramach obchodów
„Europejskiego Roku Młodzieży 2022”
zachęcamy do obejrzenia prezentacji
na temat „Zdrowia psychicznego młodzieży”.
Wierzymy, że będzie to dobrze spędzony
kwadrans  
Psycholog - Barbara Biała-Siwecka
Pedagog specjalny, wychowawca kl. 4B - Bożena Moczarska

„Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym
priorytetem" – to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego, który wypada
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zainicjowany w 1992 roku
przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego i wpisuje się w cele

Najważniejsze cele Europejskiego Roku Młodzieży 2022 to wspieranie
młodych ludzi w rozwoju:
• osobistym,
• społecznym,
• zawodowym,
Celem strategicznym Unii Europejskiej na rzecz młodzieży jest uzyskanie
lepszego dobrostanu psychicznego i promowanie integracji społecznej
wszystkich ludzi bez wyjątku. Ma to na celu ograniczenie stygmatyzacji osób
cierpiących na problemy ze zdrowiem psychicznym.

Światowa Organizacja Zdrowia oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego zwracają
uwagę na wartość zdrowia psychicznego w życiu człowieka.
Prowadzone badania ukazują zatrważające prognozy dotyczące stanu psychicznego
młodych ludzi.
Idąc za tym, zachęcamy do zatrzymania się i zadbania o siebie oraz o najbliższych!

ZDROWIE PSYCHICZNE
TO PEŁNY DOBROSTAN
FIZYCZNY,PSYCHICZNY
I SPOŁECZNY CZŁOWIEKA.
Definicja Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)

DOBROSTAN FIZYCZNY
Zdrowie pojawia się jako zdolność człowieka

do normalnego funkcjonowania w środowisku.
Jest to stan, w którym człowiek jest przygotowany
i posiada optymalną zdolność do pełnienia ról
i zadań wyznaczonych przez proces socjalizacji
(Parsons, 1969).

DOBROSTAN PSYCHICZNY
Dobrostan psychiczny można zdefiniować jako
efekt poznawczej i emocjonalnej oceny własnego
życia, na którą składają się wysoki poziom
spełnienia i satysfakcji życiowej.

DOBROSTAN SPOŁECZNY
Na dobrostan społeczny składają się:
bezpieczeństwo socjalne, życie rodzinne, relacje
społeczne (sukces prywatny) oraz osiągnięcia
i poważanie (sukces publiczny).

1. Sen – zadbaj o dobry sen.
Młody człowiek powinien spać od 8 do 10
godzin. Regularny sen pomiędzy 22:00
a 6:00 zwiększa regenerację organizmu
i zmniejsza ryzyko chorób
cywilizacyjnych w tym depresji.
2. Dieta – zadbaj o zbilansowany posiłek
zgodnie z piramidą żywienia.
Jedz produkty bogate w tłuszcze Omega 3,
tyrozynę, pra i probiotyki.
Świeże warzywa i owoce.

3. Ruch – codzienny ruch fizyczny jest
potrzebny do rozładowania napięć,
podnosi endorfiny i wpływa na biochemię
całego organizmu.

4. Odpoczynek na świeżym powietrzu.
Przebywaj często na świeżym powietrzu. 30 minutowe spacery zmniejszają
stres, ryzyko depresji, poprawiają nastrój, a słońce dostarcza naturalnej
witaminy D.

5. Uśmiech to lekarstwo.
Podnosi odporność i zmniejsza napięcia, dlatego uśmiechaj się często.
6. Relaksuj się i bądź uważny na to, co się dzieje „tu i teraz”.
7. Myśl o sobie i innych pozytywnie. Nie martw się rzeczami (sytuacjami),
na które nie masz wpływu.
„Psychologowie szacują, że dziennie w ludzkim umyśle pojawia się od dwunastu
do sześćdziesięciu tysięcy myśli. (…) Aż 80% tych myśli ma negatywne
zabarwienie i oscyluje wokół zagrożenia, winy, bólu, porażki czy urazu”
Kozak-Piskorska, K., Sobiecka, A., „Niezbędnik uważnego kierowcy”
8. Pomagaj innym i bądź wdzięczny za okazaną Tobie pomoc.
Badania dowodzą, że ludzie zaangażowani w działalność charytatywną żyją
dłużej i są zdrowsi. Wdzięczność wyzwala poczucie szczęścia w człowieku.

Obudź w sobie ciekawość świata i pozwól sobie doświadczać piękna przyrody.
Harmonia duszy i ciała jest cudowna!
B. Biała-Siwecka

9. Dbaj o relacje.
Pamiętaj: nie ważne kto ma rację – liczą się relacje  Dobre relacje z ludźmi
pozwalają ciepło myśleć o innym człowieku i o sobie samym też.
Zatem bądźmy życzliwi.
10. Otwórz się na nieznane i wyjdź ze strefy komfortu.
Wówczas nasz mózg się rozwija, a my zdobywamy nowe umiejętności
i czujemy swoje sprawstwo. To przyciąga pozytywne myśli i uczucia.
11. Ogranicz media społecznościowe i internet.
Badania potwierdzają silny związek pomiędzy mediami społecznościowymi
a problemami psychicznymi – częste ich przeglądanie prowadzi
do porównywania się, lęków, a nawet objawów depresji.
Stworzone do stresowania nas są także serwisy informacyjne, które
programują w nas strach, złość, a niekiedy nawet – nienawiść.
Unikaj tych nieprzyjaznych bodźców zwłaszcza rano i przed snem.
Zadbaj o swój dobrostan!

Z wdzięcznością spoglądam na swoje życie, dostrzegam w nim dobro.
Doceniam miejsce, w którym jestem tu i teraz…
B. Biała-Siwecka

1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby

po jedzeniu.
2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości.

3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.
4. Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem

naturalnym, kefirem i – częściowo – serem).
5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze

roślinne zamiast zwierzęcych.
6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami).

7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food.
8. Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj

oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych
do 2 godz.).

9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.
10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała.

DLA RODZICÓW!
Jak pracować nad rozwojem dziecka?
CODZIENNIE należy dbać o dobrostan swojego dziecka!

Pozytywne relacje rodziców ze swoimi dziećmi aktywnie promują
ich zdrowie psychiczne.
Należy zacząć od:

- rozmów na tematy, które są dla Was ważne (plany, marzenia,
wartości)
- dostrzegania swoich mocnych stron

- wspólnej zabawy (gry, robienie posiłków, wycieczki)
Działania rodziców wpływają na poczucie własnej wartości,
godności, tożsamości i przynależności dzieci i młodzieży!

ROLA RODZINY JEST NAJWAŻNIEJSZA!

Dziecko wynosi z domu podstawowe kompetencje
psychospołeczne, umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu

psychicznemu.
Dziecko, które ma poczucie wsparcia ze strony rodziny,
lepiej radzi sobie z wyzwaniami, które stawia przed
nim życie.

Podobnie, jak w przypadku zdrowia fizycznego, ludzie przechodzą

przez życie także z problemami ze zdrowiem psychicznym.
Dzieje się tak również w dzieciństwie i okresie dorastania.
Wiele takich problemów jest normalną częścią życia.

W przeważającej części uczymy się i rozwijamy dzięki nim.
Jednak bardzo ważne jest, aby pomagać dzieciom i pokazywać im,

jak radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi
i jak rozwijać się dzięki nim.

 Gdy jest Ci smutno

 Ktoś bliski odszedł i widujesz go rzadko
 Ktoś bliski zmarł i jest Ci trudno

 Czujesz się samotny/samotna
 Nie widzisz sensu w żuciu
 Życie wydaje się bardzo trudne

 Masz wrażenie, że życie przytłacza
 Nie możesz dogadać się z przyjacielem/przyjaciółką

 Jest Ci trudno zrozumieć to, co dzieje się wokół Ciebie








Porozmawiaj z rodzicami.
Zwróć się z pytaniem do wychowawcy lub nauczyciela, któremu ufasz.
Korzystaj w szkole z pomocy psychologa lub pedagoga.
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA tel. 22 484 88 01
Fundacja NAGLE SAMI tel. 800 108 108
Skorzystaj z Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 - jest czynny całą
dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Zasady ABCD funkcjonowania Telefonu 116 111:
 Anonimowo - dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu
zamieszkania.
 Bezpłatnie - połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych,
jak i stacjonarnych.
 Chętnie - konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie.
Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.
 Dyskretnie - wszystko, o czym powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą
a konsultantami 116 111.
Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to,
żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym!

Przygotowały:
Psycholog - Barbara Biała-Siwecka
Pedagog specjalny, wychowawca klasy 4B
Bożena Moczarska
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