WYPALENIE RODZICIELSKIE

Z ŻYCIA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI Z FASD
TORUŃ, 3 GRUDNIA2021

SKĄD BIERZE SIĘ TEN STRES?

• Dziecko bez instrukcji
• Kiedyś było inaczej…prościej?
• Rosnące wymagania społeczne
• Presja na bycie „idealnym rodzicem”

WYPALENIE RODZICIELSKIE CZY SYNDROM OPIEKUNA?
Niewidoczna niepełnosprawność – dramat, którego nie widać
• Zaburzenia psychiczne, epilepsja,
cukrzyca, choroby narządów
wewnętrznych, choroby układu
oddechowego, uszkodzenia słuchu

DAJ SPOKÓJ, ON Z TEGO WYROŚNIE…
Dzieci z FASD staną się dorosłymi dziećmi z FASD.

NASZE RODZICIELSTWO – LIFELONG PARENTING
Wszystko to, czego nauczono nas o rodzicielstwie zdaje się
nie mieć zastosowania kiedy wychowujemy dziecko z FASD
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Dorastanie – czas zmiany i nowych wyzwań

NIEZASPOKOJONE POTRZEBY RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH
DZIECI Z FASD
‘‘FAMILY MATTERS’’ H. Olson, R. Oti, J. Gelo, S. Beck; Developmental Disabilities
Research Reviews 15: 235 – 249 (2009)

odsetek
rodziców potrzebujących
69,2%porozmawiać o uczuciach do mojego dziecka z kimś, kto przeszedł przez takie same problemy
61,7%pomocy w przygotowaniu na czarny scenariusz
60,8%zabezpieczenia finansowego siebie i rodziny
58,8%wsparcia, by nie tracić wiary we własne dziecko
58,8%zapewnienia, że negatywne uczucia dot. zachowania mojego dziecka to rzecz normalna
58,0%odpoczynku od problemów i odpowiedzialności
52,9%informacji, co się dzieje w głowie moje dziecka
51,0%praktycznych wskazówek, co robić gdy moje dziecko zachowuje się "źle" lub "dziwnie"
47,1%zwrócenia uwagi na własne potrzeby

TO NAS ZABIJA…
UCZUCIE WYCZERPANIA, PRZYTŁOCZENIA, NIEZROZUMIENIA

Musisz być cały
czas czujny. To
bardzo męczące

Nasze życie towarzyskie nie
istnieje. Wyzwaniem może być
nawet wizyta u lekarza albo
wyjście na plac zabaw

Nie mamy nawet siły by spotkać się ze
znajomymi. Nasza córka zabiera całą naszą
energię. Jesteśmy tacy zmęczeni…

Musisz nieustannie być na bieżąco,
czytać, szkolić się. A potem
kombinować i naginać. Zawsze
wiedzieć co możesz zrobić i co
powinieneś zrobić.

Musisz walczyć o swoje
dziecko. Nie możesz czekać
aż nauczyciel przejmie
inicjatywę. To ty musisz
nieustannie przypominać o
potrzebach twojego dziecka.
A brak narzędzi sprawia, że
zwykle nie słuchają

Nie mam pojęcia jak jej
pomóc, bo jednego dnia
jest super a następnego
wszystko jest nie tak.

POTRZEBY RODZICÓW – ZADBAJ O SIEBIE
W końcu jesteś najważniejszą osobą w świecie twojego dziecka!
• FAKT: wychowywanie dziecka z FASD jest wymagające, frustrujące i wyczerpujące
• FAKT: dbanie o siebie to kluczowa część Twojej „pracy”
To dla mnie wielka
ulga, że mogę
porozmawiać z
innymi rodzicami
[których dzieci mają
FASD]. Już wiem, że
to nie tylko my
mamy takie
problemy.

•
•
•
•
•
•
•

Znajdź sobie czas na czytanie, pisanie dziennika, trochę aktywności fizycznej
Poszukaj i przećwicz strategie redukcji stresu
Nie trać poczucia humoru
Przygotuj się na sukces
Cieszę się, że mogę się dzielić z
Kontynuuj edukację o FASD
innymi rodzicami, tym co
Naucz się prosić o pomoc
przeżyliśmy i czego się
nauczyliśmy
Korzystaj z zasobów — rodziny, przyjaciół,
kościoła, a przede wszystkim innych rodziców
z FASD, Państwa

GDZIE JEST SYSTEM?

Ogólny brak wiedzy o FASD, powoduje, że jesteśmy jedynymi rzecznikami naszych dzieci. Nieustannie
toczymy dyskusje z nauczycielami, opieką zdrowotną, kolegami i ich rodzicami, z innymi członkami
społeczności. W rzeczywistości oznacza to walkę z system, z całym światem.

Podstawą skutecznego wsparcia jest znajomość swoich praw, stała kontrola stosowanych wsparcia. Tymczasem nasze dzieci nie mają należnego im wsparcia

I o to wsparcie będziemy walczyć tak długo jak starczy nam sił

BOŻENA KOLAŃSKA-ZYTKE bozena.zytke@fundacja-archipelag.com
+ 48 609 913 195

KIM JESTEŚMY?
Powołana do życia w marcu 2019 r.
Powstała z bezradności i potrzeby zatroskanych rodzicielskich
serc.
Buduje mosty przyszłości dla osób dotkniętych FASD.
Tworzy płaszczyznę współpracy poprzez konsolidację
środowisk wokół problemu FASD.
Włącza się w działania, projekty i badania dotyczące FASD.
Walczy o zmiany w obowiązującym prawie, aby wspierać
rozwój, edukację i proces usamodzielniania dzieci i osób z
FASD.

