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• Presja w szkole, problemy w grupie rówieśniczej, skomplikowane relacje rodzinne, ciężka sytuacja materialna - obecnie dzieci i młodzież mierzą się z wieloma problemami, 
z którymi nie zawsze potrafią sobie poradzić. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest wzrastająca liczba młodych ludzi, którzy są aspołeczni, agresywni 
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Niepokojące, agresywne zachowania 
dzieci i młodzieży są najczęściej próbą 
zwrócenia uwagi dorosłych, wołaniem 
o ich pomoc i reakcję. Początkowo 
socjoterapia była stosowana wobec 
dzieci pochodzących z rodzin, w któ
rych nadużywa się alkoholu. Z biegiem 
czasu w taki sposób zaczęto również 
pomagać dzieciom zaniedbanym wy
chowawczo, stwarzającym problemy, 
szukającym własnej drogi rozwoju spo
łecznego i osobistego. Częstymi prob
lemami młodych ludzi korzystających 
z pomocy socjoterapeutycznej są trud
ności w nauce, zaburzenia emocjonal

ne czy zachowania kłopotliwe, agre
sywne i zaburzenia koncentracji. 

- Socjoterapia ma postać spotkań 
grupowych, których celem jest nie tyl
ko terapia, ale także edukacja i rozwój 
- mówi Joanna Cichła, socjoterapeuta, 
wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji 
Integracyjnej i Interkulturowej w Po
znaniu. - Zajęcia pozwalają na odrea
gowanie emocjonalne. 

Socjoterapeuci wychodzą z założe
nia, że trudne zachowania młodych lu
dzi mają swoje podłoże psychiczne. 
Mogą być spowodowane cierpieniem 
psychicznym, lękami, poczuciem wi
ny, niepokoju, gniewu, złości, ale tak
że osamotnieniem. 

- Stawianie dzieciom oczekiwań, 
którym nie są w stanie sprostać rów

nież może spowodować zaburzenia 
w ich zachowaniu. Przyczyną proble
mów może być zarówno jednorazowy, 
intensywny uraz, jak i chronicznie wy
stępujące trudne sytuacje w życiu dzie
cka - dodaje Joanna Cichła. Negatyw
ne doświadczenia zaburzają poczucie 
tożsamości, bezpieczeństwa, zaniżają 
poczucie własnej wartości i godności. 
W takiej sytuacji dziecko boi się kolej
nych trudności i chroni się przed nimi 
izolując się lub pokazując wrogie za
chowanie wobec otoczenia. 

- Trzeba mieć świadomość, że 
kształtowanie się osobowości młode
go człowieka jest procesem skompli
kowanym i uzależnionym od środowi
ska, w jakim dziecko dorasta. Wpływ 
na rozwój dzieci ma także to, czy są one 

otoczone odpowiednią opieką - mówi 
Joanna Cichła. 

W momencie, w którym pojawiają 
się zaburzenia zachowania i zaburze
nia emocjonalne potrzebna jest facho
wa pomoc socjoterapeuty. Można jej 
szukać w szkołach, placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych i resocjaliza
cyjnych, a także w świetlicach socjote
rapeutycznych. 

By terapia socjoterapeutyczna przy
niosła lepsze efekty, konieczna jest 
współpraca specjalistów z rodzicami, 
opiekunami i wychowawcami. Regu
larne spotkania i wspólne działania po
mogą terapeucie zapoznać się z sytua
cją dziecka, postawić diagnozę i wy
brać dostosowany do indywidualnych 
potrzeb program terapeutyczny. • 
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