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Model interwencji kryzysowej
zakłada następujące kroki:

Wzbudzenie
poczucia
bezpieczeństwa

Przywrócenie
sprawstwa

Nawiązanie relacji z
klientem



Psychologia stresu
Stres to psychologiczny stan obciążenia systemu regulacji
psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub
niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań,
wartości. Jest definiowany w psychologii jako dynamiczna
relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a
wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi
psychicznej i fizycznej. Podejmowanie zachowań zaradczych
jest próbą przywrócenia równowagi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_(psychologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba


W międzynarodowej
klasyfikacji chorób
wyróżniamy następujące
reakcje na bycie
uczestnikiem lub/i
obserwatorem sytuacji
skrajnych i wywołujących
ekstremalne emocje (wojna,
kataklizm, przemoc, gwałt,
wypadek komunikacyjny):



Psychologiczne reakcje na ciężki
stres:

Ostra reakcja na stres
(F43.0)
Zaburzenie przejściowe, czas trwania 4-
6 tygodni, wyróżniamy: łagodną,
umiarkowaną i ciężką reakcje na stres

Zaburzenia adaptacyjne
 (F43.2)
Trudności z dostosowaniem się do nowej
sytuacji, objawy: bezradność, przygnębienie,
trudność z codzinnymi czynnościami

Zaburzenie stresowe
pourazowe (F43.1)
Trwa minimum miesiąc, objawy:
flashbacki, problemy z koncentracją,
drażliwość, wrażliwość sensoryczna,
bezsenność

Inne reakcje na ciężki
stres
 (F43.8)



Ostra
reakcja na
stres
(F43.0)

Czas trwania

Objawy pojawiają się w
ciągu godziny od
wystąpienia stresora,
może być jednak
odroczona (od dwóch
do trzech dni później).
Trwa od 4-6 tygodni,
jeśli czas utrzymywania
się objawów jest
dłuższy, pojawiają się
przesłanki do
postawienia diagnozy
PTSD

Objawy somatyczne

Tachykardia,
Ból w klatce piersiowej,
brzuchu, bóle mięśni
Suchość w ustach,
Problemy gastryczne
(biegunka, nudności,
wymioty),
Duszności,
hiperwentylacja,
Drżenie kończyn, lub
całego ciała,
Omdlenia,
Potliwość,
Uderzenia zimna, gorąca



Ostra
reakcja na
stres
(F43.0)

Funkcjonowanie
poznawcze
Zawężenie pola
świadomości i uwagi,
dezorientacja, problemy
z pamięcią, skrócony
czas koncentracji uwagi,
szybsza męczliwość
poznawcza, niska
odporność na
dystraktory

Funkcjonowanie
emocjonalne
Afekt labilny, wzmożony,
reakcje emocjonalne silne. Może
występować silny lęk, złość
(także w stosunku osób
bezpiecznych), rozpacz, brak
nadziei. Silne napięcie bez
afektu, derealizacje, ataki paniki
(z doznaniami somatycznymi i
lękami wtórnymi), poczucie
braku kontroli, aktywności
niedostosowane do sytuacji,
bezcelowe, apatia, zmęczenie,
stupor dysocjacyjny, zaburzenia
sensoryczne



Krzywa
poliwagalna
w reakcji na
ostry stres



Objawy ostrej reakcji na stres pozostają
z pacjentem od kilku godzin do dwóch,

trzech dni (o ile działanie stresora
zostanie przerwane/pacjent będzie od
niego odizolowany), nasilenie objawów

zmniejsza się po 8 godzinach, w trzeciej
dobie objawy powinny być stosunkowo

łagodne.
Ostra reakcja na stres jest reakcją adaptacyjną i naturalną i jeśli ustępuje to nie wymaga leczenia!



Przeżywanie przez klientów całego spektrum
emocji w kryzysie jest zdrowe i absolutnie
zrozumiałe. Reakcje smutku, strachu, złości są
naturalne w obliczu katastrofy jaką jest wojna.
W momencie odczuwania krzywdy z strony
drugiego człowieka boimy się o własne
bezpieczeństwo i złościmy się na
przekrczanie naszych granic - pozwólmy
innym czuć trudne emocje.



Zadaniem prawnika nie jest precyzyjne
diagnozowanie potencjalnych zaburzeń klienta,
ponieważ jest to zadanie lekarza i psychologa.

Jednakże w przypadku zauważenia następującej
triady objawów warto zastanowić się, czy klient nie

potrzebuje pomocy medycznej/wsparcia
psychologicznego w trakcie/przed rozpoczęciem

pracy prawnej.



Triada
niepokojących
objawów

Brak snu
Jeśli klient nie jest w stanie spać
i stan ten utrzymuje się do
dwóch tygodni = interwencja
medyczna

Brak apetytu, wygłodzenie
Jeśli klient nie jest w stanie spożywać
posiłków, jego BMI oscyluje w granicach
wychudzenia/wygłodzenia lub szybko
spada = interwencja medyczna

Brak umiejętności badania
rzeczywistości /
zagrożenie życia
Klient nie jest w stanie skupić uwagi, nie
przypomina sobie podstawowych
informacji, pojawiają się treści
urojeniowe, samobójcze, halucynacje =
interwencja medyczna



Jeśli sądzimy, że klient mógłby potrzebować pomocy
psychologicznej, bądź psychiatrycznej to sugestia taka musi
być wprowadzona z dużym taktem i wrażliwością. Pamiętajmy,
że sposób podejścia do tematyki zdrowia psychicznego będzie
się bardzo różnił u poszczególnych klientów. Istnieją osoby, dla
których korzystanie z wsparcia psychiatrycznego jest nadal
powodem do wstydu, a sugestia wizyty u specjalisty może być
źródłem wstydu i złości.



W przypadku pracy z klientem
mierzącym się z aktywnymi myślami
samobójczymi - informujemy służby

(112) i zabezpieczamy sytuację.



Jak dostosować
komunikat do
osoby
przeżywającej
ostry stres?

Zdolności poznawcze
osób przeżywających
stres traumatyczny
Dostosowywanie
czynników sytuacyjnych
do klienta
Praca z klientem z
obniżonymi zdolnościami
poznawczymi
Jak rozpoznać momenty,
w których klient jest
przeciążony



Zdolność koncentracji uwagi

Norma

Maksymalny przeciętny czas
utrzymania uwagi osoby dorosłej,

która nie jest obarczona
problemami ze zdrowiem

psychicznym i fizycznym wynosi
około 20 minut (Cornish &

Dukette, 2009).

Klient w sytuacji kryzysowej

W przypadku osoby przeżywającej stres
traumatyczny czas koncentracji jest
znacząco obniżony, chociaż długość

jego trwania zależy od indywidualnych
predyspozycji jednostki (wieku, stanu

zdrowia, treningu poznawczego) i
czynników sytuacyjnych.

 



Jak możemy
wpływać na

czynniki
sytuacyjne?



Pamiętajmy, że to tylko kwestia czasu, od
którego zaczniemy pracować nie tylko z
osobami z doświadczeniami uchodźtwa, ale
także z osobami, które doświadczyły
bezpośredniej przemocy fizycznej,
psychicznej, seksualnej, tortur i wszelkiego
rodzaju przekroczeń, które może rodzić wojna.
W tym wypadku kwestia indywidualnych cech
interwenta może mieć kolosalne znaczenie dla
procesu wsparcia.



Jedną z istotnych dla klienta cech może być płeć
interwenta kryzysowego. Osoby, które
doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn
(zwłaszcza przemocy seksualnej) mogą czuć się
bezpieczniej przy interwentach płci żeńskiej.
Będzie to szczególnie istotne podczas udzielania
wsparcia medycznego i psychologicznego
uchodźcom, lecz może też pełnić istotną rolę w
kontakcie z każdym specjalistą.



Organizacja
czasu i
miejsca
spotkania

Hałas

Wyłączmy radio,
zniwelujmy gwar z ulicy,
poprośmy
współpracowników o ciszę,
wyciszmy telefon.

Intymność
Jeśli klient jest w towarzystwie dzieci, które mogą powodować u
niego rozproszenie zaoferujmy dzieciom kącik z zabawkami, czy
kolorowankami. Ewentualnie (oczywiście po uprzednim zapytaniu
klienta o zgodę) zaoferujmy, że w celu dbania o komfort rozmowy na
czas jej trwania dzieckiem może zająć się współpracownik w pokoju
obok. 

Miejsce
W miarę możliwości starajmy się,
aby miejsce pracy z klientem było
pozbawione zbędnych
dystraktorów: jaskrawych kolorów,
plakatów, rozrzuconych ulotek,
bałaganu i białego światła (Fisher &
Godwin & Seltman, 2014).



Zdolności do ześrodkowania uwagi pogarszają się w sytuacji
bezsenności, odwodnienia i głodu. Dobrą praktyką byłoby
zaproponowanie klientowi czegoś słodkiego (glukoza uspokaja,
wzmacni zdolność do koncenntracji), kanapki, szklanki wody lub/i
ciepłej kawy czy herbaty. Kofeina i teina są stosunkowo
bezpiecznymi stymulantami poprawiającymi zdolności koncentracji
(H. Lieberman, 2001). Warto zapytać czy klient czuje się gotowy do
rozmowy, która może być skomplikowana.

Praca z klientem z obniżonymi
zdolnościami poznawczymi



Aby wspomóc zdolności
poznawcze klienta...

Proste, jasne zdania
Unikamy prawniczego żargonu,
jeśli istnieje ryzyko, że klient
mógłby danego słowa nie znać
pytamy czy dany termin jest mu
znajomy

Używamy różnych form
komunikacji

Informacje przekazujemy
wielokrotnie

Prosimy klienta o
informację zwrotną



“Wyobrażam sobie, że
może być Pani/Pan

strasznie zmęczony/a.
Czy czuje się Pan na

siłach na naszą
dzisiejszą rozmowę?”

 



"Nasza rozmowa trwa już prawie godzinę,
zastanawiam się czy nie jest Pan zmęczony.
Czy potrzebowałby Pan przerwy na wypicie

herbaty, albo chwili odpoczynku?"

Pamiętajmy, że zdolności poznawcze osób w stresie traumatycznym rzadko będą pozwalały na długie
intelektualne dyskusje, po 45/50 minutach rozmowy warto zaoferować przerwę.



Stymulacja
33.3%

Zapamiętywanie
33.3%

Koncentracja uwagi
33.3%

Podczas tłumaczenia możemy się wspomagać
pisaniem notatek dla klienta. Jest to
wyjątkowo pomocne, ponieważ stymuluje dwa
kanały komunikacyjne (wzrokowy i słuchowy),
pozwala zapamiętać istotne daty, nazwy i
miejsca (klient posiada je na kartce), ułatwia
rozumienie, a także umożliwia wizualne
“odświeżanie” tematu, gdyby klient się
rozproszył.

Notatki dla
klienta



Jak rozpoznać momenty przeciążenia klienta? 



Zwróć uwagę
na...

Czas trwania rozmowy
Im dłuższa, tym większa szansa, że klient nie
utrzyma skupienia

Naoczne objawy silnego stresu
Reakcje rumieniowe na twarzy i szyi, przyśpieszony
oddech, wachlowanie się, dotykanie w okolicach
klatki piersiowej i szyi (“luzowanie kołnierzyka”),
silny płacz, hiperwentylacja

Przedłużające się momenty braku reakcji
Momenty “wycięcia” się klienta. Kiedy przestaje pytać,
nie uczestniczy w rozmowie, gdy przedłuża się
milczenie (więcej niż 30 sekund) to sygnał, aby
przestać tłumaczyć i skupić się na pracy wsparciowej 



“Widzę, że trudno
Panu/Pani mówić, czy coś
co powiedziałem/am
Pana/Panią zaniepokoiło?”

Przykład interwencji podczas milczenia klienta



"Wydaje się Pani/Pan
bardzo poruszony/a, czy
coś co powiedziałem/am
Panią/Pana wystraszyło?"

Przykład interwencji podczas obserwowania silnych emocji klienta



Proszenie klienta o
informację zwrotną

Po zakończonej pracy z klientem w ostrym stresie złotą
zasadą jest upewnienie się czy klient zrozumiał nasz
komunikat. Pytanie "Rozumie Pan/i?" bywa zagrażające,
ponieważ trudno przyznać się do rozkojarzenia czy
rozproszenia. Najlepiej sprawdzić poziom zrozumienia
klienta prosząc o zreferowanie tego jak nas zrozumiał. 



“Przekazałem dziś Pani całkiem sporo informacji. Mimo moich
najszczerszych chęci mogło to brzmieć chaotycznie, dlatego,
żeby sprawdzić czy się zrozumieliśmy, poprosiłbym Panią, aby
swoimi słowami powiedziała mi jaki mamy teraz plan.
-Noo, ja to zrozumiałam tak, że  Pan weźmie moje i córki
dokumenty i przygotuje pisma i za dwa, trzy tygodnie przyjdzie
pocztą odpowiedź i ja mam wtedy do Pana zadzwonić na
numer z wizytówki.
- Dokładnie, tak właśnie będzie.”

Przykład sprawdzenia poziomu zrozumienia klienta



Cele dobrej relacji klient &
adwokat

Nawiązywanie
relacji z klientem



Cele dobrej relacji adwokat-klient
 1. Zdobycie informacji przydatnych w rozwiązaniu problemów

prawnych klienta.
2. Przekonanie i pozyskanie klienta do współpracy. 
3. Przekazanie niezbędnych informacji dotyczących
interwencji prawnych, procesu, szans powodzenia procesu i
koniecznych do podjęcia działań ze strony klienta.
4. Wytworzenie właściwego obrazu prawnej sytuacji klienta.
5. Ukierunkowanie zachowań klienta.
6. Rozwiązanie problemu prawnej sytuacji klienta.

 



W relacji klient-specjalista, nie ma możliwości
pełnego uniknięcia zjawiska paternalizacji w
komunikacji. Paternalizacja polega na
niezamierzonej i wynikającej z sytuacji dynamice
wyższości względem klienta (prawnik udziela
pomocy - klient jest w potrzebie i pomoc
przyjmuje), jednakże w pracy z osobami w kryzysie
zależy nam na zminimalizowaniu tego efektu.
Należy wzbudzić w kliencie poczucie, że nawet w
sytuacji kryzysowej posiada wpływ i jest partnerem
w rozwiązywaniu problemu, a nie biernym odbiorcą
pomocy.



Zanim
zaczniemy...

Zawsze przedstawiamy się, tak aby klient miał poczucie
bezpieczeństwa i świadomości z kim pracuje i na czym polega nasza
rola. 

“Dzień dobry. Nazywam się Jan Kowalski i jestem adwokatem. Będę
zajmował się prawnymi kwestiami Pani pobytu w Polsce.”

Budowanie poczucia bezpieczeństwa

Mowa ciała

W miarę możliwości siadamy naprzeciw klienta (złota zasada w
psychoterapii - ustawiamy krzesła tak, aby w razie zakładania nogi
na nogę nie kopnąć klienta). W miarę możliwości unikamy siadania za
biurkiem - buduje to dystans i urzędową atmosferę. Utrzymujemy
kontakt wzrokowy, nie okazujemy zniecierpliwienia i pośpiechu ( nie
odbieramy telefonów podczas rozmowy, nie porządkujemy notatek,
nie poganiamy klientów, nie kończymy za nich zdań).



Jeśli istnieje taka możliwość i widzimy, że klient
mógłby potrzebować chwili, aby przełamać
poczucie zawstydzenia  warto spróbować
metody rozmowy poza problemem. Jest to
krótka rozmowa na temat, który nie tyczy się
spotkania z klientem - skraca to dystans,
zmniejsza lęk i daje wrażenie spostrzegania
klienta jako całościowej jednostki, nie zbioru
problemów, które mamy rozwiązać.

Rozmowa poza problemem to narzędzie wywodzące się z TSR
(Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu).



Przykład rozmowy poza problemem:

Zapytanie klienta, czy bez
problemu znalazł nasze biuro.

Zapytanie klienta, czy nie jest
mu za zimno za ciepło w biurze.

Zapytanie klienta, czy przyszedł
do nas samodzielnie czy ktoś
mu towarzyszy. 

Zapytanie klienta, czy miałby
ochotę na coś do picia.



Nie chodzi tutaj o debaty na tematy, które nie mają nic wspólnego z
tematem spotkania czy nawiązywanie terapeutycznej relacji, a
raczej jedno czy dwa zdania, które mają sprawić, że klient poczuje
się ośmielony i zauważony jako autonomiczna jednostka.

W pierwszym kontakcie unikamy pytań zbyt ogólnych, które mogą być zbyt intruzywne i
rozpraszające. Nie zaczynajmy od:

Jak Pani/Pan się miewa? Jak humor? Jak nastrój? Co u Pana/Pani? Co Pana/Panią do mnie
sprowadza?

Pytania ogólne będą za to wartościowe na końcu rozmowy w ramach podsumowania i zadbania o
dobrostan emocjonalny klienta:

Przeprowadziliśmy dziś długą rozmowę, chciałbym na koniec zapytać jak Pan się po niej czuje? Czy
cokolwiek co powiedziałem było niejasne, albo Pana zaniepokoiło? Czy ma Pan jeszcze jakieś
pytania? Czy jest coś jeszcze co mógłbym dla Pana zrobić? Czy jest coś co byłoby Panu potrzebne?



Jak kończyć
rozmowę?
Dobrą praktyką jest zapewnienie o dostępności
naszej lub/i instytucji pomocowych. To dobry
moment na podanie naszego numeru
komórkowego, wizytówki, lub folderów instytucji
pomocowych, które mogą być przydatne dla
klienta. Podkreślamy, że w razie pojawienia się
pytań i wątpliwości postaramy się na nie
odpowiedzieć (lub skierować klienta do instytucji,
która może pomóc mu z jego wątpliwościami).



Przekazywanie
negatywnych
informacji
klientom



Przekazywanie złych informacji to najtrudniejszy obowiązek.
Istnieją pewne fundamentalne zasady, których należy
przestrzegać. Przede wszystkim nie oszukiwać, nie odbierać
klientowi nadziei, nie stawiać prognoz, których nie jesteśmy
pewni. Nie należy bać się ciszy — nie świadczy ona o braku
kompetencji osoby pomagającej czy ignorowaniu problemu.
Klientowi potrzebny jest czas na stawienie czoła złej wiadomości,
a interwentowi na akceptację reakcji klienta.



 Przed przekazaniem negatywnej informacji zapoznajmy się ze wszystkimi faktami
dotyczącymi sytuacji klienta, dowiedzmy się czy życzy sobie obecności osoby
trzeciej. Zapewnijmy intymne warunki. Wyślijmy strzał ostrzegawczy. Zacznijmy
rozmowę od „obawiam się, że sytuacja wygląda raczej poważnie”. Zróbmy przerwę,
by klient mógł odreagować i obserwujmy jego reakcję. Pozwólmy na zaprzeczenie.
Pozwólmy kontrolować liczbę przekazywanych informacji, dostosujmy się do jego
tempa percepcji informacji. Wytłumaczmy (jeśli zostaniemy o to poproszeni) oraz
sprawdźmy stopień zrozumienia (stopniowo wypełniajmy niedostatki informacji). Czy
potrzeba więcej informacji? Delikatnie dowiedzmy się o to, czy klient chciałby uzyskać
więcej wiadomości. Wysłuchajmy obaw. Dowiedzmy się, które rzeczy obecnie
niepokoją klienta najbardziej. Podsumujmy obawy, zaplanujmy dalsze postępowanie
oraz dajmy realną nadzieję: zapewnijmy o naszej trosce i dalszej opiece. Podkreślmy
swoją dostępność (większość klientów potrzebuje dalszych wyjaśnień, powtórzenia
pewnych poruszonych w rozmowie kwestii).



Ryzykowne
sytuacje w

kontakcie z
klientem w

kryzysie

Klienci w kryzysie często
zapraszają do przyjęcia
względem nich roli idealnego
ratownika. Proszą o obietnice
rozwiązania ich sytuacji,
zapewnienia, że wszystko się
uda. Staramy się unikać takich
sytuacji. Dawanie klientom
złudnej nadziei pogłębia brak
poczucia bezpieczeństwa w
kontakcie ze specjalistą i
niszczy zaufanie. Może to
wywoływać również duże
poczucie odpowiedzialności,
zmęczenia i poczucie winy u
osoby, która udziela pomocy



“-Pani mecenas, niech Pani obieca, że wszystko będzie
dobrze, tak bardzo się boję o syna.

-Nie mogę Pani obiecać, że wszystko się uda, natomiast
mogę obiecać, że jest Pani pod opieką sprawdzonego i

przeszkolonego zespołu, który dołoży wszelkich starań, aby
Państwa sytuacja była stabilna.”

 

Przykład rozmowy z klientem



Czego unikać w
kontakcie z
osobami w
kryzysie? 



W kontakcie z osobami w kryzysie postarajmy się nie
stosować psychologicznych interwencji, nie
diagnozujemy ("Pewnie teraz Pan ma nerwicę"), nie
wspominamy, że doświadczenie jest traumatyczne i "na
pewno wyrządziło ogromną krzywdę", nie nazywamy
reakcji klienta dziwnymi, czy niepokojącymi ("to bardzo
niepokojące, że Pani nic nie pamięta z tamtego dnia,
może trzeba do lekarza?") nie wypytujemy o szczegóły
traumatycznych doświadczeń, o ile nie jest absolutnie
niezbędne. Pozwalamy na wyparcie i stawianie nam
granic.



"Teraz zapytam Pana o kilka doświadczeń, których
przypominanie sobie może być trudne. Jest to
niezbędne i uzyskanie tych informacji bardzo nam
pomoże, mimo tego, jeśli rozmowa zacznie się
robić zbyt trudna, proszę powiedzieć mi stop i
przerwiemy ją w tym momencie."

Przykład interwencji budującej poczucie kontroli (mogę przerwać), sprawstwa
(pomogę rozwiązać moją sytuację) i celowości (pytania są mi zadawane by mi
pomóc, nie sprawić przykrość).



Aspekt psychologiczny języka jest istotny w procesie pomagania.
Staramy się używać słów neutralnych brzmieniowo i kładących
nacisk na sprawczość klienta. 
Unikamy zwrotów “ofiara”, “ofiary wojny”, “osoby
straumatyzowane” (chyba, że używa ich klient), ponieważ
podkreślają one poczucie bezradności. 
W języku angielskim istnieje doskonałe określenie “survivor”, które
kładzie nacisk na siłę klienta, jego umiejętności przetrwania.
Niestety w języku polskim nie istnieje adekwatny odpowiednik, ale
możemy mówić o “osobach doświadczających wojny”,
“uchodźcach”. 
Uważamy na słowo “ale”. 
“Pani przeżyła tam wiele, ale teraz już jest bezpieczna.” - używanie
“ale” pozwala na nieświadome zaprzeczanie pierwszej części
zdania, co czasem prowadzi do negowanie uczuć i doświadczeń
klienta.



Starajmy się okazać sobie zrozumienie za błędne użycie słów, czy
pomyłki w kontakcie z klientem. Pamiętajmy, że nasi klienci są w
naszym gabinecie, co oznacza, że mieli na tyle siły, aby zaryzykować
wyjazd z kraju i mobilizacje poza jego granicami, a teraz są w procesie
szukania pomocy. Można przypuszczać, że nie "rozpadną" się tak
łatwo. Nie zwalnia to jednak z obowiązku dbania o formę wypowiedzi
w stosunku do klienta w ostrym stresie. Na samym początku może
wydawać się to trudne i nienaturalne, jednak jest to kwestią
przyzwyczajenia.



W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu
pod adresem mailowym:
monika.maria.urbaniak@gmail.com


