
Moduł 7: Transkrypcja do materiału filmowego 
 

Spójrzmy na izolację społeczną jako na jeden z czynników ryzyka przemocy wobec dzieci. 

Łączy się ją z niezaangażowanym rodzicielstwem, a także depresją rodziców i poczuciem 

samotności. Dlatego też izolacja może wpływać na to, w jakim stopniu rodzic jest w stanie 

zapewnić swoim dzieciom odpowiednią opiekę, będąc troskliwy i zaangażowany. 

Skutki izolacji społecznej różnią się od wieku dziecka, jednak niektóre z nich wywołują efekt 

domina i towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Izolacja może nie tylko wpływać na rozwój 

poznawczy i funkcjonowanie, ale również stanowić przeszkodę dla dziecka w zakresie 

tworzenia satysfakcjonujących i zdrowych relacji w późniejszym okresie życia. Może również 

mieć wpływ na samoocenę, odporność i mechanizmy radzenia sobie. Wyobraźmy sobie 

rodzinę, która przemieszcza się po całym kraju, gdy jeden z rodziców dostaje nową pracę. 

Jeden z rodziców w związku z nową pracą nie będzie mógł spędzać zbyt dużo czasu w domu, 

co sprawia, że ciężar wychowania dzieci spoczywa na drugim rodzicu. Nowy dom jest daleko 

od przyjaciół i rodziny, a rodzice zaczynają odczuwać skutki samotności i izolacji. Rodzicowi 

pozostawionemu w domu trudno jest opiekować się dziećmi, które nie chodzą do szkoły lub 

przedszkola. Trudno mu też odpowiadać na potrzeby dzieci, zaczyna się czuć coraz bardziej 

przygnębiony. Młodsze dziecko jest coraz częściej pozostawiane same sobie i ma trudność ze 

zrozumieniem zmian. W żłobku bawi się samo i wydaje się mieć trudności w interakcji z innymi 

dziećmi. 

Starsze dziecko również czuje, że rodzice oddalili się od niego i trudno mu jest dopasować się 

do nowych warunków, nowej szkoły. Czuje się samotne, odłączone i zaczyna coraz gorzej 

radzić sobie w nauce, spędzając codziennie kilka godzin w telefonie. Jego izolacja społeczna 

się pogłębia, staje się coraz bardziej wycofane, a brak opiekuńczej atmosfery w domu sprawia, 

że zaczyna sięgać po alkohol, aby poradzić sobie z emocjami. 

Jeden z nauczycieli w przedszkolu zaczyna się martwić młodszym dzieckiem, ponieważ 

zauważa, że wydaje się odizolowane od innych i ma problemy w pewnych aspektach uczenia 

się. Decyduje się porozmawiać z rodzicami i zdaje sobie sprawę, że jest to poważny problem. 

Pokazuje to rodzicom i tłumaczy jakie mają możliwości wsparcia, zachęca do zwracania się o 

pomoc i angażowania się w wydarzenia społeczne. W międzyczasie nauczyciel dba o 

bezpieczne i opiekuńcze środowisko w żłobku oraz udaje mu się nawiązać bezpieczną i 

satysfakcjonującą relację z dzieckiem. 

W szkole nauczyciel zachęca starsze dziecko do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Choć 

początkowo wahało się, dołączyło do klubu i poznało nowych przyjaciół. Dzięki temu 



zmniejszyło się jego poczucie samotności. Pomaga mu to tworzyć nowe, wartościowe relacje, 

a troszczący się o niego ludzie zwiększają jego poczucie własnej wartości. 

Chociaż problemy rodziny mogą nie zostać całkowicie rozwiązane, interwencja nauczycieli 

pomaga złagodzić niektóre skutki izolacji społecznej, a ich relacja z dziećmi stanowi czynnik 

chroniący przed innymi zagrożeniami. Wspierające relacje z rówieśnikami mogą stanowić 

bufor ochronny przez niektórymi czynnikami ryzyka. 

  

Mimo, iż umożliwienie kontaktów społecznych jest konieczne, to samo w sobie może nie być 

wystarczające. Ludzie mogą nadal być odizolowani i czuć się samotni, w szczególności, jeśli 

są otoczeni przez ludzi lub są w związkach nie dających im żadnego wsparcia. Zamiast tego 

rodziny powinny tworzyć trwałe, opiekuńcze i pełne zaufania relacje, które sprzyjają 

autentycznemu wsparciu społecznemu i emocjonalnemu. 

Niektórych czynników ryzyka nie da się łatwo rozwiązać, np. wychodzenia z nałogu lub takich 

problemów jak rasizm czy seksizm. Można jednak wzmacniać czynniki chroniące i umożliwiać 

w ten sposób rodzinom radzenie sobie w niesprzyjających okolicznościach i wzmacniać ich 

rozwój.  
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