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Cele projektu 
Celem głównym projektu było stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-
pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera 
ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się̨ zawodowo przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie wspierającego tworzenie indywidualnego programu readaptacji dla 
ofiar i sprawców przemocy w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021. Realizacja projektu 
przez Lidera i Partnerów: Elektroszkolenia i Uniwersytet Katolicki w Rużomberku w 
okresie 01.04.19 do 31.03.21 umożliwi dostęp do pomocy prawno-psychologiczno-
pedagogicznych, co przyczyni się̨ do zwiększenia liczby osób radzących sobie z 
przemocą̨ w rodzinie, izolowania sprawców przemocy i tworzenia indywidualnych 
programów readaptacji dla ofiar. Przełamywanie wewnętrznych barier poprzez 
anonimowość i łatwy dostęp do pomocy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy w 
rodzinie, nieufności do skuteczności działań antyprzemocowych i wstydu przed 
przyznaniem się̨ do bycia ofiarą lub sprawcą przemocy.  
Dzięki realizacji projektu i jego celu głównego zostały wypracowane oraz wdrożone 
nowe rozwiązania.  
Projekt realizowany był w partnerstwie ponadnarodowym. W projekcie wykorzystywane 
zostały dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i 
wdrożenie nowego rozwiązania oraz wymiana informacji i doświadczeń (kryt. nr 1). 
Partner posiada unikatowe wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy os. z 
problemami przemocowymi, prowadzi unikatowe poradnictwo prawne dla tej grupy. 
Powstałe w ramach projektu rozwiązanie jest nowością̨ dla instytucji zaangażowanych 
do projektu oraz w skali Polski.  
Grupą docelową projektu były instytucje i osoby zajmujące się̨ zawodowo przemocą̨ w 
rodzinie. Instytucje: MOPS w Chojnicach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna w 
Starachowicach, Stowarzyszenie Abstynenckie "Północ" w Częstochowie. 
 
 
Przygotowanie rozwiązań we współpracy z partnerem wielonarodowym 
Na początku projektu został powołany zespół projektowy, a także przeprowadzona 
wizyta studyjna. Podczas spotkania przeanalizowano  słowacki model wsparcia 
psychologiczno-pedagogiczno-prawnego.  
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Na podstawie doświadczeń słowackich opracowano wstępny model projektu, 
opracowano pakiety edukacyjno-wychowawcze dla: 

- ofiar przemocy; 
- sprawców przemocy; 
- świadków przemocy; 
- dla kadry pracującej z poszczególnymi grupami przemocowymi. 

 
 
Elementy raportu 
Motywy wykluczenia. Gdy mówimy o przemocy, trzeba zwrócić uwagę na kilka 
aspektów z nią związanych. Należy zdefiniować role, przestrzeń oraz jej rodzaj. Gdy 
mówimy o rolach, należy wyróżnić ofiary oraz sprawców. Podkreślić należy fakt, ofiarami 
przemocy również są jej świadkowe np. dziecko obserwujące scenę przemocy. Ono 
również powinno zostać zakwalifikowane do grupy ofiar przemocy. Historia stosowania 
przemocy w społeczeństwie jest bardzo długa i społecznie kształtowała się przez wieki. 
Nasze świadomość i zrozumienie czym jest przemoc, jej rodzaje oraz skutki, na 
szczęście, przez ostatnie lata zdecydowanie wzrosła. Powstaje coraz więcej projektów 
edukacyjnych oraz prewencyjnych. Poniższy materiał jest jednym z nich. Jego celem 
jest wsparcie osób stosujących przemoc, zrozumieć czym przemoc jest i co można 
zrobić, aby móc żyć bez jej stosowania. Z drugiej strony, materiał ten ma na celu 
przekazać kompleksowe wsparcie dla osób, zajmujących się pracą z osobami 
stosującymi przemoc. Zarówno terapeutów, psychologów pracowników MOPS ect. 
 
Przemoc i jej rodzaje. Przemoc najczęściej kojarzona jest ze stosowaniem siły 
fizycznej. Natomiast, przemoc jest pojęciem zdecydowanie szerszym. W zakres 
rozumienia tego słowa należy zawrzeć: 
 
Przemoc fizyczna. Na potrzebę powyższego materiału, przytaczamy definicję wg. tzw. 
„Niebieskiej Linii”: 
Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub 
niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, 
klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w 
twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.; 
 
Źródło: http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy 
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1. przemoc seksualna 

Na potrzebę powyższego materiału, przytaczamy definicję wg. tzw. „Niebieskiej Linii”: 
„Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej 
woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez 
pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. 
Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: 
wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk 
seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów 
anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;”. 
 
Źródło: http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy 
 
Przemoc emocjonalna/psychiczna. Na potrzebę powyższego materiału, przytaczamy 
definicję wg. tzw. „Niebieskiej Linii”: 
„Przemoc emocjonalna to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej 
zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości 
prawidłowego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne 
odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, 
niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności, 
itp. Szczególnie trwałe ślady pozostawia po sobie przemoc ze strony osób ważnych dla 
rozwoju dziecka, zwłaszcza rodziców. O ile dzieci dość szybko zdają sobie sprawę z 
odrębności fizycznej od rodziców, o tyle emocjonalnie są z nimi tożsame przez wiele lat. 
Krzywda płynąca z ich strony ma więc wielki wpływ na utrudnione formowanie się jego 
relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie i wreszcie osobowości.”  
Źródło: http://www.niebieskalinia.info/index.php/ofiary-
przemocy/dziecko/rozpoznanie/41-definicja-i-formy-przemocy 
 
Natomiast, trzeba pamiętać, że przemoc emocjonalna/psychiczna nie jest ograniczona 
tylko działań osób dorosłych względem dzieci. Często jest stosowana również względem 
osób dorosłych.  
 
Przemoc ekonomiczna. Kancelaria Senatu, biuro analiz i dokumentacji w 2015 roku 
wydało raport tematyczny, poświęcony głównie zagadnieniu przemocy ekonomicznej. 
Można w nim znaleźć taką definicję przemocy ekonomicznej: 
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„O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo 
innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli partnera lub 
przerzuca na niego odpowiedzialność za koszty utrzymania domu. Sprawca 
wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się. 
Częstą praktyką jest podejmowanie przez sprawcę działań uniemożliwiających ofierze 
dostęp do konta bankowego, wydzielanie i kontrola wydatków oraz utrudnianie podjęcia 
pracy lub podejmowanie działań powodujących jej stratę. Sprawca uzależnia 
przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków 
i poprzez szantaż zmusza partnera do uległości i posłuszeństwa. Przemocą 
ekonomiczną jest też kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, 
edukacji, wyłączenie z  podejmowania decyzji finansowych, brak uprawnień do 
posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności. 
Przemocą ekonomiczną jest również niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących 
wspólną własność, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, 
bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb.” 
 
Źródło: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/135/plik/ot-
639_do_internetu.pdf 
 
Jak wskazują statystyki znajdujące się w raporcie, głównie to mężczyźni stosują 
przemoc ekonomiczną wobec kobiet: 
- ok. 93% mężczyźni dopuszczający się przemocy ekonomicznej;  
- ok. 7% kobiety dopuszczające się przemocy ekonomicznej. 
 
Statystyki  
W marcu 2014 roku Agencja Praw Podstawowych, na podstawie badań nad grupą 42 
tys. kobiet z krajów członkowskich Unii Europejskiej (wszystkich), sporządziła raport: 
„Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE”. W każdym z krajów 
średnio ilość respondentek była ok. 1500 a grupa respondentek została wybrana 
metodą losową. Pytania dotyczyły przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej.  
„Zbiorcze wyniki badań pokazały m.in.: 

• 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 
roku życia - w skali UE odsetek ten odpowiada 62 milionom kobiet; 

• 22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera; 
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• 5% wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, zostało zgwałconych - w 
skali UE odsetek ten odpowiada 9 milionom kobiet; 

• 55% kobiet doświadczyło którejś z form molestowania seksualnego. W przypadku 
32% wszystkich ofiar molestowania sprawcą był przełożony, kolega lub klient; 

• 75 % kobiet zajmujących najwyższe stanowiska w kadrze menadżerskiej będąc w 
pracy doświadczyło zachowań stanowiących molestowanie seksualne; 

• 33% kobiet doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej lub seksualnej ze 
strony osoby dorosłej. 12% kobiet w dzieciństwie doświadczyło przemocy 
seksualnej, przy czym połowa 
z nich – ze strony nieznanych mężczyzn. Najczęstszą formą przemocy było w 
tych przypadkach obnażanie narządów płciowych przez osobę dorosłą lub 
dotykanie narządów płciowych bądź piersi dziecka. 

źródło: https://przemoc.gov.pl/przemoc-seksualna/statystyki-i-badania 
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Źródło: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-
oct14_pl.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-
oct14_pl.pdf 
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źródło: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-
oct14_pl.pdf 

 

 

Gdy przyjrzymy się raportowi bardziej szczegółowo, można wywnioskować, że w Polsce 
w perspektywie innych krajów członkowskich zjawisko przemocy jest zdecydowanie 
mniejsze. Stwierdzono, że w zakresie: 

- doświadczenia przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera (byłego lub 
obecnego) - 19% ankietowanych z Polski 
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- występowania molestowania seksualnego poniżej 15 roku życia – 32% (średnia w UE 
wynosi 55%) 

Aby dobrze zrozumieć wyniki raportu, trzeba jemu nadać kontekst kulturowy. Mianowicie 
Polska jest krajem, w którym świadomość praw kobiet w zakresie prawa do równego 
traktowania oraz wolności i godności osobistej, pozostawia spore pole do rozwoju. 
Często, czerpiąc z doświadczenia zawodowego, okazuje się, że czynniki kulturowy i 
społecznej akceptacji na przemoc wobec kobiet, jest czynnikiem niezgłaszania lub 
bagatelizowania powyższego zjawiska. Można się spotkać z podejściem „sprawy 
domowe, powinny zostać w domu”. Czyli wiele spraw związanych z przemocą, uważane 
są za wewnętrzne sprawy rodziny i nie „powinno” się o tym temacie rozmawiać z innymi.  
Statystyki ukazane w raporcie: „Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w 
sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania” (badania 
aktowe przeprowadzone na zlecenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego 
Traktowania), pokazują co najmniej martwiące dane:  

- w kwestii 19% spraw, w sytuacji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa zgwałcenia, nawet nie wszczęto postępowania przygotowawczego. 

- w kwestii 36% spraw, nie zostało skierowanych aktów oskarżenia do sądu.   
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Źródło: 
https://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/raport_wersja_ostateczna_1.pdf 
 

Owe dane zostały skonfrontowane z tymi przeprowadzonymi w MOPS Chojnice, PPP 
Starachowice i Stowarzyszeniu w Częstochowie. 

Wyniki były zbliżone. Także ponad 90 proc. ofiar przemocy to kobiety. 

• 40 % kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej  
• 30 % kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera; 
• 17% wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, zostało zgwałconych  
• 60% kobiet doświadczyło którejś z form molestowania seksualnego.  
• 50% kobiet doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej lub seksualnej ze 

strony osoby dorosłej. 

 

Narzędzia diagnostyczne 

Zostały przygotowane ankiety skierowane do bezpośrednich i pośrednich odbiorców 
projektu. Ich celem było sprawdzenie  

- jak bardzo potrzebna jest platforma? 
- Kto najbardziej skorzysta z jej zasobów i funkcjonalności? 
- Co wniesie do systemu przeciwdziałania przemocy? 
- Jak powinna być skonstruowana? 
- Jakie bariery powinna przełamywać? 
- Jakie zasoby powinna zawierać? 

Pierwszy pakiet ankiet skierowany był do wszystkich grup docelowych i składał się z 
następujących pytań: 

1. Jakie bariery uniemożliwiają Pani/Panu wsparcie w trybie stacjonarnym? 
a. brak dostępności; 
b. biurokracja; 
c. brak anonimowości. 
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Ponad 70 proc. badanych ofiar wskazywało na odpowiedź c – brak anonimowości. Co 
pokazuje jak bardzo ofiary wstydzą się lub boją szukać pomocy w instytucjach 
publicznych. Na anonimowość wskazało też 96 proc. sprawców przemocy i zaledwie 17 
proc. świadków. Ci w przytłaczającej większości (66 proc.). Co zaś pokazuje, że w 
przypadku sprawców jedynym motywem „uciekania” od instytucjonalnego wsparcia jest 
wstyd przed własnym działaniem. Z kolei świadkowie, nawet jeśli chcą szukać wsparcia, 
nie wiedzą jak to robić lub uważają, że jest ono dla nich niedostępne. 

2. Czy korzystała Pani/Pan z poradników i materiałów poświęconych przemocy 
domowej on-line? 
a. tak; 
b. nie. 

85 procent ofiar wskazało odpowiedź a – tak. To zaś pokazuje, że ofiary przemocy 
szukają wiedzy i wsparcia także w internecie. Z kolei 100 procent świadków szukało 
informacji na ten temat w internecie.  

3. Jakiego typu informacji szukała Pani/Pan w internecie? 
a. poradników psychologicznych w tym jak się zachowywać w danej sytuacji 
b. poradnictwa prawnego 
c. informacji od innych osób 
d. forum osób w podobnej sytuacji 

Ofiary najczęściej (40 proc. odpowiedź c i 45 odpowiedź d) szukało kontaktu z innymi 
ofiarami przemocy domowej. To zaś wskazuje na potrzebę samopomocy, szukania i 
dzielenia się doświadczeniami. Z kolei w przypadku świadków najwięcej bo 55 proc. 
wskazywało na szukanie poradników psychologicznych. Co można interpretować jako 
chęć pomocy bliskiej osobie, próbę zrozumienia bierności ofiar i powodów agresji 
sprawców. Aż 88 proc. sprawców szuka w internecie informacji prawnych. To wskazuje 
na strach przed konsekwencjami prawnymi i sankcjami za ten typ działań. 

4. Jakie wady i ograniczenia widzi Pani/Pan tego typu rozwiązań? 
a. brak jednej, czytelnej platformy z materiałami i konsultacjami z ekspertami; 
b. trudna obsługa techniczna; 
c. brak bezpośredniego kontaktu ze specjalistami. 
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W tym przypadku 40 proc. ofiar wskazało na odpowiedź a - brak jednej, czytelnej 
platformy z materiałami i konsultacjami z ekspertami, 33 proc. ofiar odpowiedź c - brak 
bezpośredniego kontaktu ze specjalistami, a 27 proc. na odpowiedź b - trudna obsługa 
techniczna. 

To zaś oznacza, że w ofiary przemocy mają utrudniony dostęp do wiedzy, konsultacji, 
wsparcia przy użyciu nowych technologii. Odpowiedzi wskazują, że mimo poszukiwań 
dotychczas nie było takiego kompleksowego narzędzia, które nie tylko byłby swoistą 
biblioteką lecz również dawał możliwość kontaktu ze specjalistami. 

W przypadku świadków 74 proc. świadków wskazało na odpowiedź a - brak jednej, 
czytelnej platformy z materiałami i konsultacjami z ekspertami, a 26 proc. na c - brak 
bezpośredniego kontaktu ze specjalistami. To pokazuje, że świadkowie aktów przemocy 
domowej to dzieci i młodzież, bez przeszkód posługujący się narzędziami. Tu barierą nie 
są kompetencje techniczne, a brak materiałów i kontaktu on-line z ekspertami. 

Sprawcy w 100 proc. wskazali na odpowiedź c - brak bezpośredniego kontaktu ze 
specjalistami. To pokazuje, że chcą anonimowych konsultacji. To jedyny powód 
poszukiwań w internecie określonego tematu. 

5. Czego Pani/Pan oczekuje od proponowanej platformy 
a. łatwej obsługi; 
b. dużej porcji przystępnych materiałów w jednym miejscu; 
c. interakcji ze specjalistami; 
d. gwarancji anonimowości. 

W tym przypadku odpowiedzi także były zbliżone. Na anonimowość wskazało 34 proc. 
ankietowanych ofiar. Co wskazuje na wstyd i strach przed bezpośrednim kontaktem z 
pracownikiem zinstytucjonalizowanych ośrodków. 100 proc. sprawców wskazało 
odpowiedź c - interakcji ze specjalistami, 63 proc. świadków na odpowiedź b - dużej 
porcji przystępnych materiałów w jednym miejscu. 

 

Platforma PPP-e.pl 
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Nazwa platformy nawiązuje do projektu i jest skrótem od słów „psychologiczny”, 
„pedagogiczny”, „prawny”. Zgodnie z założeniami została oparta na bezpłatnie 
udostępnionym mechanizmie zgodnym z unijną dyrektywą 2016/2102. Według niej 
witryny internetowe oraz aplikacje mobilne powiązane z organami i podmiotami 
publicznymi muszą realizować drugi poziom kryteriów dostępności standardu WCAG 
2.0.  

Wśród funkcjonalności istotnych z punku widzenia realizacji projektu znajdą się̨ m.in. 
- Chmura, gdzie docelowo znalazła się baza materiałów wypracowanych w trakcie 

projektu o różnym stopniu dostępności (nie wszystkie materiały, czy opcje 
dostępowe będą̨ widoczne dla wszystkich uczestników); 

- Komunikator dostępny dla zalogowanych użytkowników; 
- Narzędzia umożliwiające wspólną pracę nad poszczególnymi materiałami w 

jednym czasie z dowolnego miejsca; 
- Moduł do generowania ankiet i testów. Ważny element ewaluacji na poziomie 

tworzenia materiałów. Narzędzia i miejsce umożliwiające osadzanie i 
przygotowanie informatyczne multimediów w tym webinariów i w przyszłości 
poradników multimedialnych. 

- Narzędzia sprawdzające, czyli narzędzia informatyczne umożliwiające testowanie 
jakości pracy platformy pod kątem technicznym. 

- Narzędzia zabezpieczające. To dwa rodzaje rozwiązań informatycznych. 
Pierwszy chroni materiały przed nieuprawnionym dostępem i ich edycji. Drugi 
zabezpiecza ochronę̨ danych uczestników projektu. Dodatkowo funkcjonalności 
narzędzia w odniesieniu do użytkowników-ofiar: 

- - Komunikator; 
- Możliwość przeglądania materiałów, pobierania gotowych dokumentów 
- Możliwość́ zadawania pytań i konsultacji. 

Po penetracji i przeglądzie i analizie dostępnych narzędzi twórcy projektu zdecydowali 
się na dostępny i zdobywającą popularność usługę MS Teams. To ona stała się bazą 
dla platformy ppp-e.pl 
Na platformie wydzielone zostały treści dla wszystkich grup docelowych projektu. 
Po wejściu na adres www.ppp.edufakty.pl odbiorca uzyskuje dostęp do ogólnych treści 
związanych z projektem, także wielu ciekawych materiałów.  
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Jednak, by skorzystać z zasobów platformy, a tym samym uzyskać dostęp m.in. do 
dyżurów ekspertów, możliwość udziału w interaktywnych spotkaniach, czy rozmowach z 
innymi osobami z tej samej grupy musi się zalogować.  
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Uczestnik zostanie przekierowany na stronę wejściową platformy.  
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Przy pierwszym wejściu na platformę należy się zarejestrować wypełniając prosty 
formularz. Do kolejnych wejść wystarczy funkcja zaloguj. Jest to niezbędny wymóg 
związanych obowiązkiem RODO i bezpieczeństwa danych.  

	
Po akceptacji przez administratora uczestnik otrzyma pełny dostęp do zasobów i 
funkcjonalności platformy.  
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Do dyspozycji korzystającego z platformy są dwa menu. Jedno na pasku bocznym, a 
drugie w górnym. Menu z lewej strony opatrzone jest intuicyjnymi ikonkami, zaś górne 
jest opisowe.  
Zgodnie z wymogami materiały zostały pogrupowane zgodnie z nazwami grup 
docelowych.  

	
	
	
Z kolei boczne menu umożliwia dostęp do narzędzi interaktywnych. 
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Dzięki nim pracownicy instytucji mogę być w stałym kontakcie z podopiecznymi, 
organizować sesje terapeutyczne, wymieniać się doświadczeniem, tworzyć grupy 
tematyczne, organizować dyżury i wiele, wiele innych. 
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Kalendarz to możliwość planowania wydarzeń w ośrodku, jak i wspólnych inicjatyw z 
innymi placówkami.  

	
	
Funkcja Rozmowy to szybki kontakt z ekspertami i możliwość rozmów wewnątrz 
różnych grup. 
 
 
Ankieta 
Po przygotowaniu wersji demo platformy, według założeń wypracowanych przez 
ekspertów projektu rozpoczęto testy na uczestnikach projektu. Podzielono je na dwa 
segmenty. Pierwszy dotyczył intuicyjności, prostoty działania, niezawodności 
mechanizmu platformy. Drugi zaś treści – ich przystępności, prostoty pod kątem 
językowym, zasobu i przydatności wiedzy. 
Na wstępie testowania uczestnicy z trzech instytucji (3 spotkania po 8 godzin) zapoznali 
się z platformą, przygotowanymi w chmurze treściami, a następnie przebadani za 
pomocą ankiet. Pytania dotyczyły zarówno mechanizmu i funkcjonalności platformy, jak i 
materiałów tam się znajdujących. Te same ankiety były wypełniane przez uczestników 
podczas spotkań  
	
	
W początkowej fazie prac nad platformą uczestnicy zostali zapytani: 
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1. Co Pani/Pan sądzi o wyborze mechanizmu platformy? 
a. jest prosty w obsłudze 
b. jest czytelny i intuicyjny 
c. jest trudny w obsłudze 
d. jest skomplikowany 

86 proc. zaznaczyło odpowiedzi a i b, co świadczy o prawidłowo dobranym 
mechanizmie platformy i wypełnianiu założeń projektu. Platforma dla przytłaczającej 
większości testowanych osób jest prosta w obsłudze i intuicyjna. Z rozmów 
przeprowadzonych przez prowadzących warsztaty wynika, że problemy z platformą 
miały jedynie osoby na co dzień bardzo rzadko korzystające z nowych technologii, 
przede wszystkim z aplikacji zależnych od chmury internetowej. Przy okazji wyszło 
sporo uwag dotyczących strony głównej projektu. Została przebudowana, by zapewnić 
intuicyjne poruszanie się po niej. 
 
Kolejne pytanie dotyczyło treści umieszczonych na platformie. 
 
Co Pani/Pan sądzi o materiałach zgromadzonych na platformie? 

a. są pisane w przystępny i ciekawy sposób 
b. są pomocne 
c. są kompletne 
d. są skomplikowane 
e. nie są wystarczająco pomocne 
f. nie są adekwatne do mojej sytuacji 

 
W pierwszej fazie prac nad platformą 68 proc. uczestników ankiety nieprzychylnie 
wypowiedziało się na temat treści. Taki odsetek zaznaczył odpowiedzi d,e,f. Co 
wymagało od prowadzących projekt dokonania dogłębnej analizy i wywiadów. Podczas 
analizy treści z użytkownikami zapadła decyzja o konieczności zmian, zarówno sposobu 
przygotowywania treści, jak i samej zawartości pakietów dla wszystkich grup 
docelowych. 
 
Wskazywano przede wszystkim na: 

- zbyt skomplikowany język; 
- zbyt rozległe opisy; 
- „odrealnione” treści; 
- masę nieistotnych zagadnień; 
- brak ćwiczeń, sylabusów i pomocnych w pracy ankiet tematycznych; 
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- zbyt małe wsparcie w treściach diagnostycznych; 
- zbyt monotonnie przedstawiane zagadnienia; 
- często niezbyt spójne ze sobą treści. 

Prowadzący warsztaty przekazali uwagi autorom materiałów. Po analizie materiały 
zostały przeformatowane lub przygotowane od początku.  
 
W kolejnym kroku eksperci ponownie przekazali ankiety uczestnikom projektu, 
ograniczając się do treści merytorycznych zgromadzonych na platformie.   
 
Co Pani/Pan sądzi o materiałach zgromadzonych na platformie? 

a. są pisane w przystępny i ciekawy sposób 
b. są pomocne 
c. są kompletne 
d. są skomplikowane 
e. nie są wystarczająco pomocne 
f. nie są adekwatne do mojej sytuacji 

 
Tym razem odsetek negatywnych opinii sięgnął 65 proc. To zaś wskazywało, że nadal 
odbiorcy nie są zadowoleni z treści. Tym razem podczas pogłębionych wywiadów 
główną przyczyną było „niezrozumienie” treści zamieszczonych na platformie.  
 
Wśród pozytywów wymieniono m.in. sporą grupę ciekawych propozycji pracy 
interaktywnej z odbiorcami. 
 
Autorzy po raz kolejny dokonali korekty treści. Kolejna analiza zasobów platformy 
dokonana przez uczestników zakończona ankietą 
 
Co Pani/Pan sądzi o materiałach zgromadzonych na platformie? 

a. są pisane w przystępny i ciekawy sposób 
b. są pomocne 
c. są kompletne 
d. są skomplikowane 
e. nie są wystarczająco pomocne 
f. nie są adekwatne do mojej sytuacji 
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Tym razem negatywnych odpowiedzi było zaledwie 6 proc. W pogłębionym wywiadzie 
uczestnicy przekazali informacje, że treści zostały usystematyzowane, załączono całe 
pakiety pomocnych scenariuszy zajęć, które mogą być wzorcem przy samodzielnej 
pracy. 
 
 
Przykładowy scenariusz zajęć 
Rozumienie i kontrolowanie złości. Cz. I 
CELE:  
- rozpoznanie i nazywanie złości,  
- dostarczenie wiedzy dotyczącej złości,  
- funkcje złości, źródła złości – oblicza mojej złości 
- destrukcyjne skutki złości, konstruktywne skutki złości 
- poznanie i uczenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością.  
 
PLAN ZAJĘĆ:  

1. Rundka początkowa: Co ważnego wydarzyło się w ostatnim tygodniu?  
2. Omówienie zadań domowych z poprzedniej sesji. Terapeuta i uczestnicy grupy 

udzielają informacji zwrotnych. 
3. Terapeuta proponuje uczestnikom ćwiczenie, które będzie wprowadzeniem do 

tematyki zajęć. 
 
Ćwiczenie nr 1 (czas przygotowania 15 minut) 
 
 „Każda osoba pisze listę przekazów jakie otrzymała na temat złości od swoich 
rodziców, znajomych, bliskich we własnym domu” – omówienie na forum grupy z 
uwzględnieniem który z przekazów jest mi bliski i stosuje go we własnym życiu.  
Podsumowanie: terapeuta zwraca uwagę na przedstawienie mitów i błędnych 
przekonań na temat złości. 
 
PRZERWA 10 MINUT 
 
Terapeuta prowadzi wykład na temat złości (załącznik nr. 19: „Złość” w 
materiałach terapeuty; załącznik numer 15 w materiałach klienta)                                                                                                 
 



	

	

24	

Analiza na forum grupy - Kwestionariusza do diagnozy złości. Każdy uczestnik 
otrzymuje swój. Załącznik nr. 20: „Kwestionariusz do diagnozy złości” – materiały 
terapeuty; - załącznik nr. 16 w materiałach dla klienta. 
 
Terapeuta na podstawie zaznaczonych odpowiedzi przez klienta, wspólnie z 
uczestnikami diagnozuje sposób przeżywania i wyrażania złości – są dwa 
sposoby. Chroniczne przeżywanie złości i tłumienie złości.  

                                                                                                     
4. Uczestnicy mają 10 minut na wypełnienie kwestionariusza. 

 
5. Pytanie do pacjentów- Co Tobie robi twoja złość? Terapeuta inicjuje dyskusję na 

forum grupy na temat funkcji złości (załącznik nr. 21: „Funkcje złości” w 
materiałach terapeutów oraz załącznik nr. 17 w materiałach dla klientów). 
 

6. Zadanie domowe – przekazanie uczestnikom zasad prowadzenia dzienniczka 
złości oraz instrukcji jego prowadzenia. Uczestnicy na każdych zajęciach 
omawiają swój dzienniczek złości (załącznik nr. 22: „Dzienniczek złości” w 
materiałach terapeutów oraz załącznik 18 w materiałach dla klientów). 
 

7.  Rundka końcowa: Czego dowiedziałem się, doświadczyłem na dzisiejszych 
zajęciach? Jak się czułem?  
 

8.  Materiały potrzebne do zajęć: Kartki papieru, flamastry, długopisy, zeszyty 16 
kartkowe do prowadzenia dzienniczka złości. Załączniki: od 19 do 22 – z 
materiałów dla terapeutów (w odpowiedniej ilości, w zależności od załącznika).  
 
 
 
Literatura pomocna w prowadzeniu zajęć: 
 
Ron Potter – Efron ,,Życie ze złością” GWP 2011 
Goleman Daniel „Inteligencja emocjonalna” Poznań 1997  
Golińska Lucyna „Złość” Warszawa 1995  
Potter-Efron R. „Złość, alkoholizm i inne uzależnienia” IPZiT W-wa 1995 
 Alberti R.Emmons M. „Asertywność” GWP 2007  
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- załącznik nr 19: „Złość”  
 
 
Złość jest  naturalnym  uczuciem. Każdy  człowiek doświadcza  złości.  Złość  nie  jest  
uczuciem  negatywnym  czy  złym ;  jest  jednak. uczuciem  nieprzyjemnym. 
 
Dlaczego ludzie  nie  lubią  przeżywać  złości ? 
   

1. Przeżywanie złości jest stanem   subiektywnie odczuwanym jako  nieprzyjemny , 
przykry. 

2. Bardzo często z dzieciństwa wynosimy błędne przekonania na temat złości, a 
szczególnie jej okazywania (np. Dziewczynka nie powinna  się  złościć. Kto się  
złości  to  się  źle  zachowuje )  oraz  doświadczenia   bycia  karanym  za  złość. 

3. Ludzie bardzo często  mylą  złość z  jej  skutkami. Utożsamiają odczuwanie złości  
z zachowaniami agresywnymi.      

4. Ludzie często nie potrafią radzić sobie ze  złością  w  sposób  konstruktywny. To 
      powoduje , iż     postrzegają    złość   jako  uczucie    negatywne ,   niepożądane ,  
      zagrażające.    

 
Czy  przeżywanie  złości  czemuś  służy ?  Czy  są  jakieś  korzyści  z  przeżywania  
złości ? 

 

          Z  przeżywania  złości  płynie  wiele  korzyści , jednak  najczęściej  człowiek  nie  
uświadamia  sobie  ich.  Złość  jest  silnym  uczuciem , które  daje  energię  do  działania 
, do  zmiany. W  szczególnie  trudnych  warunkach  lub  sytuacji  energia  płynące  ze  
złości  pozwala  przetrwać , a  nawet  przeżyć.  Może  wyrwać  człowieka  ze  stanu  
apatii , rozpaczy  smutku , które  uniemożliwiają  działanie. Złość  pełni  rolę  
wewnętrznego  sygnału , że  dzieje się  coś  niedobrego , że  jest  jakiś  problem.   W  
kontaktach  z  innymi  ludźmi  złość  jest  sygnalizatorem  niezgody  na  to  co  się  
dzieje.   



	

	

26	

 

Złość  przeżywamy  najczęściej  w  sytuacjach , gdy  naruszane  są  nasze  granice ( np. 
ośmieszane  bądź  krytykowane  są  nasze  poglądy , wartości, wiara ; ktoś  zabiera  
bądź  niszczy  nasze  rzeczy )   lub , gdy  nie  możemy  zrealizować  celu.  

Elementy składowe złości: 
 
1. złość jest zawsze obroną czegoś 
2. pojawia się wtedy, gdy nie otrzymuję tego, co by się chciało ( frustracja) 
3. zawsze po pierwszym wybuchu złości pojawia się poczucie słuszności- nastąpiło 
naruszenie praw osobistych 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- załącznik nr. 20: „Kwestionariusz do diagnozy złości”  
  
 
KWESTIONARIUSZ  DO  DIAGNOZY  ZŁOŚCI A (chroniczne przeżywanie złości) 
 
 
Zakreśl numery pytań, na które  odpowiadasz „ tak” 

 
 
1.    Wpadając w złość tracę   nad sobą kontrolę i  naruszam  własny  system  
wartości    
 
 
2.    Zdarza mi się szukać okazji  lub  prowokować  sytuacje , żeby  się  rozzłościć. 
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3. „Ostra” kłótnia  jest  dla  mnie  czymś  pociągającym. 
 
 
4.  Czasem mam poczucie, że moja złość  kontroluje  mnie , a  nie  odwrotnie. 
 
 
5.  Podczas kłótni czuję się świetnie. 

 
 

6.  Mam problemy w relacjach z ludźmi spowodowane moją  złością 
 
 
7.  Złość utrzymuje się we  mnie  przez  długi  czas. 

 
 

8.  Bardzo często wybucham  , gdy  się  złoszczę.   
 
 

9. Często czuję się  bezsilny  wobec  swojej  złości. 
 
 
   10.    Często wydaje  mi  się , że  odczuwam  złość  przez  cały  czas. 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ    DO    DIAGNOZY    ZŁOŚCI (tłumienie złości) 
 
 
Zakreśl   numery   pytań , na   które  odpowiadasz   „tak” 
 
 

1. Staram    się  nigdy  nie  złości. 
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2. Czuję   się  bardzo  niedobrze , gdy  ktoś   inny  się   złości ( nawet , gdy  to  
mnie  nie  dotyczy  bezpośrednio. 

 
 

3. Jeśli  jestem  na  kogoś  zły /zła  mogę  o  tym  powiedzieć , ale  nie  tej  
osobie ,  której  moja  złość  dotyczy. 

 
 

4. Boję  się   złościć , aby  nie  zranić  innych  ludzi. 
 
 

5. Nie  czuję  się  bezpiecznie , gdy  odczuwam  złość. 
 
 

6. Często  nie  przyznaję  się  do  tego ,że  odczuwam  złość. 
 
 

7. Gdy  odczuwam  złość  czuję  się  z  tego  powodu  winny / winna. 
 
 

8. Czasami , gdy  wpadam  w  złość  moje  zachowanie  jest  zaskoczeniem  
dla  mnie  i  dla   innych  ludzi.  

 
 

9. Wstydzę  się  , gdy  czuję  złość. 
          
 
            10.   Często   za  wszelką  cenę  dążę  do  tego , aby  powstrzymać  swoją  
złość. 
 
 
- załącznik nr 21: „Funkcje złości”  
 
 
Funkcje złości: 
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1. dodaje energii 

 
2. zaburza przebieg aktualnego zachowania przez pobudzenie, zakłócenie uwagi i 

przetwarzanie informacji, a także przez wzbudzenie impulsywności 
 

3. ułatwia wyrażanie negatywnych uczuć wobec innych osób 
 

4. zmieniając niepokój w konflikt zewnętrzny, chroni ego 
 

5. jest znakiem, że coś jest nie tak jak być powinno 
 

6. pomaga zachować poczucie, że ma się rację, że jest się lepszym, 
usprawiedliwionym 

 
7. pomaga rozpoznać dane zdarzenie jako prowokację 

 
8. może być zapalnikiem do zachowań przemocowych 

 
- załącznik nr 22: „Dzienniczek złości”  
 
 
Dzienniczek  złości (codziennie opisuj sytuacje w których czułeś złość według 
poniższego wzoru – możesz założyć sobie zeszyt) 
 
Data : 
Opis  zdarzenia : 
 

1. Podczas  tego  zdarzenia: 
a) zauważyłem ;  
b) zignorowałem ;  
c) szukałem  złości w  następujący  sposób... 
 

 
2. Podczas  tego  zdarzenia :  
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a) koncentrowałem  się  na  mojej  złości ;  
b) minimalizowałem  ją ; wyolbrzymiałem  ją  w  następujący  sposób... 
 

 
3. Podczas  tego  zdarzenia :  

a) podjąłem  stosowne  działanie ;  
b) nie  działałem  w  ogóle;   
c) pod  wpływem  złości  zadziałałem  impulsywnie  w  następujący  sposób... 

 
4. Podczas  tego  zdarzenia : 

a) wyraziłem  moją  złość  jasno  i  taktownie ;  
b) czułem  się  źle  w  związku  z  jej  ujawnieniem ; 
 c) miałem  silny  napad  złości  i  z  ochotą  wyraziłem  ją  w  następujący  
sposób... 

 
5. Podczas  tego  zdarzenia :  

a) pozbyłem  się  złości , kiedy  tylko  problem  został  rozwiązany ;  
b) z  poczuciem  winy  wycofałem  się  z  niej  jak  najszybciej  mogłem  
c) podtrzymywałem  w  sobie  złość  i  urazę  nawet  po  ich  wyrażeniu... 
 

 
6. Po  głębszym  zastanowieniu  się  nad  całym  zdarzeniem , mogę  sobie  

powiedzieć , że... 
7. Podstawową  rzeczą  jaką  zrobię , by  zmienić  mój  sposób  radzenia  sobie  ze  

złością  w  przyszłości  jest..... 
 

Rozumienie i kontrolowanie złości. Cz. II 
 
 
 CELE:  
- rozpoznanie i nazywanie złości,  
- dostarczenie wiedzy dotyczącej złości,  
- funkcje złości, źródła złości – oblicza mojej złości 
- destrukcyjne skutki złości, konstruktywne skutki złości 
- poznanie i uczenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością.  
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PLAN ZAJĘĆ:  

1. Rundka początkowa: Co ważnego wydarzyło się w ostatnim tygodniu?  
2. Omówienie zadań domowych z poprzedniej sesji. Omówienie dzienniczków 

złości. Terapeuta i uczestnicy grupy udzielają informacji zwrotnych. 
3. Terapeuta inicjuje dyskusję na forum grupy: 

Pytanie do pacjentów - Jakie są skutki twojej złości? pozytywne/negatywne 
(załącznik nr. 23: „Skutki złości” w materiałach dla terapeutów oraz zał.nr.19 w 
materiałach klientów). 
Terapeuta zapisuje odpowiedzi na tablicy dzieląc wypowiedzi na destrukcyjne i 
konstruktywne. 
 
PRZERWA 10 MINUT 

4. Terapeuta inicjuje dyskusję na forum grupy: 
Pytanie do pacjentów- W jakich sytuacjach pojawia się u Ciebie złość?  
Terapeuta zapisuje odpowiedzi na tablicy.    

5. Terapeuta inicjuje dyskusję na forum grupy: 
Pytanie do pacjentów- Jak ludzie radzą sobie ze złością? (załącznik nr.24: „źródła 
złości i 3 sposoby radzenia sobie” w materiale dla terapeutów oraz załącznik nr. 
20 w materiałach klientów). 
Terapeuta zapisuje odpowiedzi na tablicy.    

6. Terapeuta rozwija wątek – Sposoby radzenia sobie ze złością – omówienie 
różnych strategii – prowadzi krótki wykład na ten temat (załącznik nr. 25: 
„Radzenie sobie ze złością” w materiałach dla terapeutów oraz załącznik nr. 21 w 
materiałach dla klientów) 

7. Zadanie domowe – terapeuta przekazuje instrukcje co do sposobu realizacji 
zadania. (załącznik nr. 26: „Oblicza mojej złości” w materiałach dla terapeuty oraz 
załącznik nr. 22 w materiałach dla klienta) 

8.  Rundka końcowa: Czego dowiedziałem się, doświadczyłem na dzisiejszych 
zajęciach? Jak się czułem?  

9. Materiały potrzebne do zajęć: Kartki papieru, flamastry, długopisy oraz załączniki 
dla klienta i terapeuty – jak powyżej.  

Literatura pomocna w prowadzeniu zajęć: 

Matthew McKay i Kim Paleg ,,Kiedy złość niszczy twój związek” GWP 2008 
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Ron Potter – Efron ,,Życie ze złością” GWP 2011 
Goleman Daniel „Inteligencja emocjonalna” Poznań 1997  
Golińska Lucyna „Złość” Warszawa 1995  
Potter-Efron R. „Złość, alkoholizm i inne uzależnienia” IPZiT W-wa 1995 

- załącznik nr 23: „Skutki złości”  
 

 
Destrukcyjne skutki złości : 
 
 

• Powoduje zamieszanie w myślach, prowokuje do impulsywnych działań i zaburza 
proces podejmowania decyzji 
 

• Pogarsza komunikację 
 

• Prowadzi do konfliktów 
 

• Wytwarza dystans emocjonalny 
 

• Wywołuje wrogość 
 

• Reagowanie biernością na złość powoduje poczucie bezradności, depresję, 
obniża poczucie własnej wartości, godności 

 
 
 
Konstruktywne skutki złości : 
 

• Sygnalizuje istnienie problemów 
 

• Dodaje energii do rozwiązania problemów 
 

• Asertywne wyrażanie złości pomaga w budowaniu relacji 
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- załącznik nr 24: „źródła złości i 3 sposoby radzenia sobie”  
 
Źródła złości: 
 

• Werbalny lub niewerbalny atak na ciebie ( np. ktoś atakuje cię fizycznie, mówi ci 
co masz robić, robi w twoim kierunku obsceniczne gesty, traktuje cię 
niesprawiedliwie) 
 

• Frustracja wynikająca z niemożności osiągnięcia celu 
 

• Porażka 
 

• Bycie świadkiem ataku na kogoś 
 

• Twoja ocena danej sytuacji ( np. poczucie, że jesteś oskarżany, źle oceniany,  
lub, że stawiane ci wymagania są zbyt wygórowane) 
 
 

 
1.Sposób - Ukrywanie złości – połykanie złości 

 
Straty :  

• Trudności w rozpoznawaniu uczuć ( nie złoszczę się ) 
• Zbieranie się złości aż do wybuchu ( często wobec przypadkowych osób ) 
• Zachowania przemocowe, zachowania kompulsywne, uzależnienie 

 
Zyski : 
  

• Lepsza opinia o sobie np. – jestem spokojny 
• Lepsza opinia innych – jestem postrzegany jako spokojny 

 
                                                                       Unikanie złości 
 
 

Złość	nie	pobudza,	jest	tłumiona	i	ignorowana	–	
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2.Sposób - Chroniczne złoszczenie się  
 
Straty : 
 

• Duża ilość konfliktów ( wrogość, niechęć ze strony innych 
• Bycie w stanie ciągłego napięcia 
• Rzadkie otrzymywanie od innych przyjemnych uczuć ( na zasadzie, że to co 

dajesz ludziom wraca do ciebie ) 
Korzyści : 

• Bycie zauważonym, ważnym  
• Osiąganie tego co chcę ( ludzie boją się i robią to co chcę )  

Jestem	spokojny,	nie	złoszczę	się	-	zaprzeczenie	

Brak	kontaktu	z	własna	złością	(	lęk	przed	
odczuwaniem	złości	)	
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• Poczucie władzy i kontroli nad sytuacją i innymi 
• Paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa  - nikt do mnie nie podejdzie, nie skróci 

dystansu, bo się mnie boją 
• Komfort wynikający z nieprzeżywania  przykrych uczuć – wstyd, poczucie winy, 

smutek ( złość maskuje te uczucia )  
 

Chroniczna złość 
 
                                             Nadmierne wyczulenie na sygnały złości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakręcanie	się	–	złość	jest	w	centrum	zainteresowania	
	

Impulsywne	,	nieodpowiedzialne	reakcje	(	agresja	
czynna,	słowna	)	

Ekscytacja	złością,	
Złość	=	ulga=przyjemność	



	

	

36	

 
 
 
 
 
3 Sposób -  Zachowania agresywne 
 
Straty : 
 

• Szkody zdrowotne ( pobicia ) 
• Kłopoty prawne 
• Straty materialne 
• Osamotnienie 
• Poczucie winy, wstyd 

 
Korzyści : 
 

• Ulga 
• Zadowolenie z siebie 
• Poczucie własnej wartości 
• Poczucie siły, władzy, kontroli 

 
 
 

 
- załącznik nr 25: „Radzenie sobie ze złością”  
      
 
Radzenie sobie ze złością – omówienie różnorodnych strategii; 
 

1. uświadomienie sobie własnej złości 
 

2. uwolnienie powstrzymywanych emocji (np.: na zajęciach) 
 

3. analiza własnej złości  

Trudności	w	rozstaniu	się	ze	złością	
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4. zmiana postaw-schemat ABC 

 
To w jaki sposób myślimy wpływa na nasze uczucia i zachowania. Często myślimy w 
sposób negatywny o zdarzeniach, które równie dobrze moglibyśmy interpretować jako 
neutralne lub wręcz pozytywne. 

 
Negatywne myślenie może wywołać różnego rodzaju przykre emocje i napięcia, które z 
kolei prowadzą do wielu problemów i zwiększają ryzyko zachowań przemocowych. 

 
Negatywne myślenie może stać się samospełniającym się proroctwem, prowadząc do 
chronicznego obniżenia poczucia własnej wartości i szacunku do samego siebie, 
chronicznej złości, depresji, przemęczenia, przeciążenia, niepokoju, nudy, zachowań 
przemocowych. 

 
Można nauczyć się wpływać na uczucia poprzez zmianę myślenia z negatywnego na 
pozytywne lub racjonalne. 
 
Nasze uczucia i zachowania zależą nie tylko od tego co nas w życiu spotyka, ale przede 
wszystkim od tego co myślimy, jak interpretujemy spotykające nas wydarzenia. 
 
Ilustruje to następujący schemat : (znacie już ten schemat , poznaliście go w trakcie 
pracy nad tematem uczuć – teraz go przypominam) 

 
 
Często ludzie czują się bezradni wobec swoich uczuć i uważają, że nie można ich 
zmienić. Nie rozumieją i nie rozpoznają u siebie powyższego schematu A – B – C. W ten 
sposób mówią coś takiego: 

A 
Zdarzenia	

B 
Myśli	

C 
Uczucia		/	
zachowania	

C 
Uczucia	
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5. ekspresja złości – zgodnie z schematem z wcześniejszych zajęć –wyrażanie   
   uczuć negatywnych 

 
 
6. uczenie się innych niż złość i agresja reakcji na frustrujące bodźce 

  - „Planowanie tego, czego chcesz” 
  -określenie „czego chcę” 
-określenie- „skąd będę wiedzieć, że to uzyskałam” 
 - Złość jako ”wskazówka”, że szykują się kłopoty; 
 
 

7. relaksacja 
8. ćwiczenia fizyczne  
9. Powiedzenie  o  swojej  złości  komuś  zaufanemu. 
10.Czujność  na  sytuacje , które  zapraszają  do  złości  i  podejmowanie  świadomych 
decyzji  o odrzuceniu  lub  przyjęciu „ zaproszenia” 
11.Zrobienie  „ przerwy” ,  gdy  złość  narasta 
12. Opuszczenie  sytuacji 
13. Zmiana  miejsca 
14. Wyłączenie  myśli  rozniecających  złość 
15. Zmiana  sposobu  myślenia  o  ludziach  i  świecie. 
16. Uczenie  się asertywnego  wyrażania  złości 
17. Stosowanie  zasad  uczciwej  walki. 
18. Proszenie  zamiast  żądania.  
19. Branie  odpowiedzialności  za  wszystkie  słowa  i  działania.  

 
 
- załącznik nr 26: „Oblicza mojej złości”  

 
Oblicza Mojej Złości 

 

A 
zdarzenia	
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Do każdego stwierdzenia dopasuj odpowiadającą mu liczbę wg poniższej skali: 
 

1- Wcale mnie nie dotyczy. 
2- Od czasu do czasu mnie dotyczy. 
3- Dotyczy mnie w pewnym sensie. 
4- Często mnie dotyczy. 
5- Szczególnie mnie dotyczy. 

 
 

1. Staram się nigdy nie złościć. 
2. Czuję się bardzo niedobrze, ilekroć ktoś inny się złości. 
3. Kiedy jestem na kogoś zły/a, mogę komuś o tym powiedzieć, ale nie 

bezpośrednio tej osobie. 
4. Ludzie często mi mówią, że jestem zirytowany/a, kiedy ja sam/a nie widzę u 

siebie żadnych oznak złości. 
5. Czasami jestem tak wściekły/a, że wybucham. 
6. Często wybucham, kiedy jestem zły/a. 
7. Wpadam we wściekłość, więc mogę uzyskać wszystko, co chcę. 
8. Usiłuję zastraszać innych swoją złością. 
9. Złość utrzymuje się we mnie przez długi czas. 
10. Trudno mi wybaczać ludziom. 
11. Często jestem oburzony/a tym, co ludzie robią wobec mnie lub innych osób. 
12. Staję się bardzo zacietrzewiony/a, kiedy bronię moich przekonań. 
13. Bardzo się złoszczę, kiedy ktoś mnie obraża. 
14. Bardzo się złoszczę, kiedy czuję się „podle” i „nie na miejscu”. 
15. Złoszczę się na ludzi, którym lepiej się wiedzie niż mnie. 
16. Jestem opanowany/a przez zazdrość. 
17. Lubię mocne odczucia, które towarzyszą mojej złości. 
18. Czasami złoszczę się tylko po to, by doznać uczucia ekscytacji. 
19. Po prostu nie potrafię przełamać nawyku złoszczenia się. 
20. Wydaje mi się, że jestem wściekły przez cały czas. 

- załącznik nr. 26: „Oblicza mojej złości”– analiza wyników                                                                                                   
 
 

Analiza wyników: 
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Każda para pytań dotyczy jednego typowego wzorca zachowań związanych ze złością. 
Wynik równy 7-8 punktom, lub wyżej, dla danej pary wskazuje na problem w odnośnym 
wzorcu. 
Pytania 1 i 2: Unikanie złości (unikanie złości w ogóle). 
Pytania 3 i 4: Bierna agresja (unikanie wyrażania złości wprost). 
Pytania 5 i 6: Złość eksplozywna (silne wybuchy emocji, mała zdolność odraczania 
reakcji, szybka odpowiedź na wszelkie rodzaje nawet wyimaginowanej prowokacji). 
Pytania 7 i 8: Złość instrumentalna (złość służy manipulowaniu lub kontrolowaniu 
innych). 
Pytania 9 i 10: Uraza (złość w formie długotrwałej, pielęgnowanej niechęci). 
Pytania 11 i 12: Złość o charakterze moralnym (może pobudzać do walki przeciwko 
niesprawiedliwości, ale może też być związana z usprawiedliwianiem własnych 
nietolerancyjnych zachowań). 
Pytania 13 i 14: Złość, której podłożem jest wstyd (wpadanie w szał jako obrona przed 
wstydem, ukrywanie poczucia niższości). 
Pytania 15 i 16: Zawiść i zazdrość (złość jako pilnowanie, chronienie i kontrolowanie 
tego, co jest postrzegane jako własność). 
Pytanie 17 i 18: Złość ekscytacyjna: (złość pomaga uzyskać podniecenie, jest związana 
z poszukiwaniem wrażeń i silnego pobudzenia). 
Pytanie 19 i 20: Złość nawykowa (złość główną osią życia, wyraźna nawykowa 
skłonność do zachowań związanych ze złością). 
 
 
Akceptacja i wdrożenie  
We współpracy z grupami docelowymi został opracowany ostateczny kształt modelu do 
wdrażania do praktyki. Zostały zweryfikowane i uzupełnione wszystkie materiały 
merytoryczne oraz techniczne. W spotkaniu zamykającym etap testowania, został 
ostatecznie zatwierdzony kształt modelu i jego narzędzia. 
W kolejnym etapie został zaprezentowany trzem instytucjom ostateczny kształt i wersja 
platformy ppp-e.pl. Zadeklarowały one wdrożenie powstałego rozwiązania i wskazały 
korzyści z jego wdrożenia. Wśród nich wymieniono m.in. 

- szereg pomocnych materiałów; 
- dostęp do porad ekspertów; 
- możliwość tworzenia grup wymiany doświadczeń; 
- możliwość współpracy on-line z innymi placówkami; 
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- możliwość szybkiego i bezpośredniego dostępu do terapeutów; 
- możliwość pracy interaktywnej; 
- dostęp do fachowej wiedzy o każdej porze i z każdego miejsca; 
- możliwość prowadzenia i korzystania z warsztatów i innych form wsparcia i 

edukacji bez konieczności dojazdu do placówki. 
Działania związane z wdrożeniem rozwiązania w: MOPS w Chojnicach, Niepublicznej 
Poradni Psychologicznej w Starachowicach, Stowarzyszeniu Abstynenckim „Północ” w 
Częstochowie zostały zrealizowane w postaci: 

- czterech warsztatów metodologicznych dotyczących modelu dla wszystkich 
pracowników instytucji testującej (każdy po 16 godzin) – 73 osoby testujące 
(Chojnice – 62 osoby, Starachowice – 4 osoby, Częstochowa – 7 osób 

- wdrożenie całego modelu ppp on-line do instytucji. Potwierdzono wdrożenie 
modelu do instytucji i stosowanie wypracowanych rozwiązań przez minimum 2 
lata.  


