Gdy rodzina prze¿ywa kryzys...

POMÓC RODZINIE
wiat ¿yje w biegu. Coraz mniej czasu mamy dla siebie i naszych bliskich. Praca, codzienne obowi¹zki, rozwi¹zywanie ka¿dego dnia nowych
problemów coraz bardziej zamyka nas na innych, czêsto najbli¿szych
ludzi z naszego otoczenia. W serialach, reklamach, na bilbordach ogl¹damy szczêliwe rodziny, zadowolonych rodziców i dzieci, którzy wspieraj¹
siê wzajemnie, s¹ dla siebie ¿yczliwi. ¯ycie coraz czêciej pokazuje jednak
zupe³nie inny obraz rodziny  grupy ludzi ¿yj¹cej jedynie obok siebie
w d³ugotrwa³ym konflikcie. Powodów, przez które rodzina prze¿ywa trudnoci jest wiele. Czasami wynikaj¹ one z braku czasu dla bliskich przez
coraz wiêksze zaanga¿owanie w pracê zawodow¹ kosztem ¿ycia rodzinnego, ale tak¿e z powodów zbyt du¿ych wzajemnych oczekiwañ i braku
wzajemnego wsparcia.
WIADOMY PRAW
I OBOWI¥ZKÓW
WYNIKAJ¥CYCH
Z ZA£O¯ENIA RODZINY...
Marta i Pawe³ jak na wspó³czesne realia wczenie podjêli decyzjê o wspólnym ¿yciu. Perspektywa narodzin
dziecka wymusi³a na nich zmianê ¿yciowych planów. Pocz¹tkowo radzili
sobie zadziwiaj¹co dobrze  Marta
ukoñczy³a liceum dla doros³ych, zda³a
maturê. Ma³a Ania nie chorowa³a i
Marta snu³a plany na przysz³oæ, myla³a o podjêciu studiów. Od zawsze
pasjonowa³a siê malarstwem, fotografi¹
i mod¹. Jej marzeniem by³o zaj¹æ siê
projektowaniem ubioru. Babcia Paw³a
i rodzice Marty pomagali zarówno w
opiece nad Ani¹ jak i w radzeniu sobie
z domowym bud¿etem. Pawe³ pracowa³
w salonie samochodowym, a popo³udniami dorabia³ jako z³ota r¹czka.
By³ dumny z tego, jak dobrze sobie
radz¹. Potem nadesz³y k³opoty... Zaczê³o siê od choroby babci. Codzienna
opieka i dodatkowe obowi¹zki powodowa³y zmêczenie i coraz czêstsze k³ótnie pomiêdzy ma³¿onkami.
 By³y takie dni gdy oczy same mi
siê zamyka³y ze zmêczenia. Ma³e
dziecko, chora, starsza babcia, codzienne domowe obowi¹zki. Czasem myla³am, ¿eby zwyczajnie wyjæ z domu i
ju¿ tam nie wracaæ. Tym bardziej, ¿e
mój m¹¿ w niczym mi nie pomaga³.
Wraca³ z pracy zmêczony i odpoczywa³
 opowiada Marta.
 Nie mog³em poj¹æ, czym ¿ona jest
zmêczona? Gotowaniem, spacerem z
dzieckiem?  dopowiada Pawe³.  Ja
denerwowa³em siê na ni¹, bo z mojej
perspektywy Marta nie mia³a naprawdê wiêkszych powodów do nerwów.
Owszem, opieka nad babci¹ by³a mêcz¹ca, ale nie by³a w tym sama. Codziennie przychodzi³a przecie¿ opiekunka, która pomaga³a jej w myciu,
karmieniu.
 Praktycznie w tym czasie my nie
rozmawialimy ze sob¹ tylko siê k³ócilimy  mówi dalej Marta.  W zasadzie przyszed³ taki dzieñ, krótko przed
mierci¹ babci, ¿e postanowi³am zabraæ

córkê i odejæ od mê¿a. Dosz³am do
wniosku, ¿e jak nasze dziecko ma s³uchaæ ci¹gle k³ótni i wzajemnego oskar¿ania siê to lepiej jak bêdzie widywaæ
ojca raz w tygodniu. Wtedy jednak
okaza³o siê, ¿e jestem w ci¹¿y. Z jednej strony przerazi³am siê perspektyw¹
kolejnych obowi¹zków, z drugiej jednak strony pomyla³am, ¿e to mo¿e
szansa dla nas.
Wbrew nadziejom ma³¿onków perspektywa powiêkszenia siê rodziny zaostrzy³a wzajemnie pretensje i oskar¿enia. Tym bardziej, ¿e na wiecie pojawi³y siê bliniêta, a co za tym idzie podwójne wydatki, podwójna opieka.
Gdy urodzi³y siê dzieci, ma³¿onkowie
mieszkali osobno, ale Pawe³ zmobilizowa³ siê i postanowi³, ¿e zrobi wszystko, aby rodzina by³a razem. Urz¹dzenie
domu, sp³acanie kredytu, troska o dzieci, pieni¹dze, choroby blini¹t nie pozwoli³y Marcie zrealizowaæ ¿yciowych
planów, ale za to swój zwi¹zek z Paw³em uwa¿a³a w koñcu za silny i stabilny. Mieli ustalony podzia³ ról  Marta
zajmuje siê domem i dzieæmi, a Pawe³

zarabianiem pieniêdzy. Tych niestety
ci¹gle brakowa³o i Pawe³ ci¹gle szuka³
dodatkowych prac, coraz czêciej by³
nieobecny w domu.
 Gdy wraca³em do domu nie mia³em
ochoty na nic. Nie mia³em si³y na ¿adne rozmowy, zajmowanie siê dzieæmi 
mówi Pawe³.  Marta z kolei chcia³a
wychodziæ na spacery, chcia³a ¿ebym
zaj¹³ siê dzieæmi. Mnie dra¿ni³o
wszystko. Czu³em siê jak maszynka do
zarabiania pieniêdzy. Powiedzia³em
wtedy dosyæ.
 Pamiêtam ten dzieñ doskonale.
Chwilê wczeniej opowiada³am Paw³owi o tym, ¿e nasza starsza córka dosta³a nagrodê za wystêp w przedszkolu, a
ja mam zamiar pójæ do fryzjera i on
nagle mówi, ¿e odchodzi, ¿e ma dosyæ...  dodaje Marta.
...ABY NASZE MA£¯EÑSTWO,
BY£O ZGODNE, SZCZÊLIWE
I TRWA£E...
Historia ta jest jedn¹ z wielu. Ka¿de
ma³¿eñstwo, rodzina stara siê ¿yæ w
zgodzie, rozwi¹zywaæ swoje problemy.
Nie zawsze siê to jednak udaje. Jednym
z powodów poniesienia pora¿ki jest
niechêæ do skorzystania z pomocy. Ci¹gle niestety pokutuje pogl¹d, ¿e wszelkie k³opoty nale¿y rozwi¹zywaæ w
domu. Dla wielu jedynym wyjciem z
sytuacji jest rozstanie, które przede
wszystkim bardzo bolenie odczuwaj¹
dzieci. Marta i Pawe³ dali sobie szansê i poszukali pomocy.
 Warto zg³osiæ siê do specjalisty, bo
czêsto zdarza siê tak, ¿e rozwi¹zanie
problemów wymaga fachowego wsparcia  przekonuje Katarzyna Kadela za-

stêpca dyrektora ds. pomocy rodowiskowej Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Krakowie.  Z tego te¿
wzglêdu Gmina Miejska Kraków finansuje dzia³alnoæ Orodków Wsparcia i
Terapii Rodzin, w których mieszkañcy
naszego miasta mog¹ uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc. W orodku pomoc mog¹
uzyskaæ rodziny maj¹ce trudnoci lub
wykazuj¹ce potrzebê wsparcia w rozwi¹zywaniu problemów ¿yciowych: w
kwestiach zwi¹zanych z opiek¹ i wychowywaniem dzieci, w trudnociach
w relacjach z innymi ludmi, rodzicami, przemocy, kryzysów lub konfliktów
w ma³¿eñstwie lub rodzinie.
Ka¿dego roku prawie dwa tysi¹ce
osób korzysta z bezp³atnej terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w piêciu orodkach poradnictwa i terapii rodzin. W orodkach prowadzonych na

Wykaz Orodków Poradnictwa i Terapii Rodzin
l Podbrzezie Krakowski Instytut Psychoterapii, ul. Podbrzezie 6, 31-054 Kraków.
Telefon: (12) 423-02-28, 783-222-263.
E-mail: podbrzezie@kip.edu.pl.
Orodek jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.0018.00.
l Krakowiaków Krakowski Instytut Psychoterapii, os. Krakowiaków 2,
31-962 Kraków.
Telefon: (12) 644-12-66 w. 21.
E-mail: krakowiakow@kip.edu.pl.
Orodek jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.0018.00.
l Ptaszyckiego Krakowski Instytut Psychoterapii, ul. Ptaszyckiego 6,
31-979 Kraków.
Telefon: (12) 682-11-50, 692-960-436
E-mail: ptaszyckiego@kip.edu.pl
Orodek jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.0018.00
l Orodek Poradnictwa i Terapii Rodzin  Dobra Nadzieja:
l ul. Batorego 5, 31-135 Kraków. Telefon: (12) 633-35-31. E-mail: opitr_basztowa@op.pl.
Rejestracja czynna: poniedzia³ekpi¹tek: 8.0020.00.
l ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków. Telefon: (12) 262-92-99.
Rejestracja czynna: poniedzia³ekpi¹tek: 8.3014.30.

zlecenie Gminy Miejskiej Kraków
przez Stowarzyszenie Siemacha oraz
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei mo¿na
porozmawiaæ z ekspertami, zg³osiæ siê
na terapiê indywidualn¹ lub grupow¹
oraz skorzystaæ z konsultacji dla ma³¿eñstw i par.
 O potrzebie istnienia takich miejsc
nie trzeba krakowian przekonywaæ. To
bardzo zmienia siê w ostatnich latach.
Coraz wiêcej osób przestaje mieæ obawy przed zg³oszeniem siê do specjalisty  dodaje Katarzyna Kadela.  Kiedy rodzina prze³amie swoj¹ niechêæ,
czasem wstyd i zg³osi siê do jednego
z orodków zwykle po kilku miesi¹cach stwierdza, ¿e by³a to bardzo dobra decyzja, a dziêki otrzymywanemu
wsparciu odzyskuj¹ nadziejê na pozytywne rozwi¹zanie trudnoci.  Zakres
wiadczonych us³ug przez orodki
obejmuje: diagnozê psychologiczn¹
rodziny lub osoby indywidualnej,
wiadczenie poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, psychologicznego)
oraz terapii indywidualnej, rodzinnej i
grupowej.
ZMIENIÆ SWOJE ¯YCIE
Orodki Poradnictwa i Terapii Rodzin
dzia³aj¹ na terenie ca³ego Krakowa.
Pomoc udzielana jest bezp³atnie. Nie
jest wymagane skierowanie lekarskie.
Specjalici czekaj¹ na mieszkañców
Krakowa przez piêæ dni w tygodniu od
godz. 10:00 do 20:00.
Coraz czêciej na spotkania przychodz¹ ma³¿eñstwa prze¿ywaj¹ce kryzys,
którym zale¿y na porozumieniu w kwestii przysz³ej opieki nad dzieæmi, czy
omówieniu innych kwestii formalnych.
Zdarza siê, ¿e wskutek terapii pojawia
siê nadzieja na porozumienie i pojednanie, odbudowanie relacji, przebaczenie
i podjêcie próby odbudowy zwi¹zku.
Warto wiêc podj¹æ byæ mo¿e najwa¿niejsze wyzwanie w ¿yciu i zawalczyæ
o siebie, swoj¹ rodzinê.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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