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Peer Support 
 
- działanie z zakresu profilaktyki selektywnej prowadzone na terenie dzielnic Bemowo, Bielany, Wawer i Żoliborz 
 

 
„Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach,  

wystarczy tylko pamiętać, aby zapalić światło” 
J.K. Rowling 

 
Kondycja psychiczna i ogólny dobrostan dzieci znacznie pogorszył się w ostatnim czasie. Mamy na 

to wiele dowodów. Wielu uczniów przeżywa poważne kryzysy emocjonalne – a my nie zamierzamy 
przecież bezradnie się temu przyglądać! Zapalmy więc trochę światła! 

 Badania pokazują, że młodzież w trudnych dla siebie chwilach najczęściej sięga po pomoc 
najbliższej rodziny lub szuka go wśród rówieśników. Uczniowie udzielając sobie wsparcia powinni jednak 
posiadać podstawowe umiejętności w tym zakresie, aby niosąc pomoc dbać o własne bezpieczeństwo i 
komfort. Ponadto nie należy zapominać, że oprócz pomocy koleżeńskiej ważna jest opieka specjalistów. 

Podążając za tymi przesłankami opracowaliśmy program wsparcia rówieśniczego dla Państwa 
szkoły. Głównym celem Peer Support jest przygotowanie na terenie placówki grupy kilkunastu uczniów 
odpowiednio przygotowanych udzielania wsparcia rówieśnikom oraz przekierowanie ich do źródeł 
pomocy. Grupa ta pełni rolę „gwizdkowych” – osób, które będąc blisko problemów mogą je łatwo 
zidentyfikować, zainicjować pomoc a w razie potrzeby przekierować do specjalistów. Uczniowie ci pełnią 
zatem w szkole rolę ambasadorów pomocy.  

Uczniowie angażujący się w wolontariat Peer Support działają pod opieką odpowiednio 
przygotowanych nauczycieli (dwie osoby ze szkoły) otaczających uczniów opieką. Zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele objęci są opieką specjalistów. Trenerzy i superwizorzy wspierają szkołę we wdrażanie 
programu, dbają o bezpieczeństwo podczas prowadzonych interwencji, pomagają przy trudniejszych 
sprawach. Program ma wiele walorów edukacyjnych – rozwija wiedzę i gotowość do korzystania z różnych 
źródeł pomocy. W otoczeniu Waszej szkoły działa wielu specjalistów, pomagających uczniom w kryzysie 
(m.in. EZRA UKSW) o działalności których uczniowie nie wiedzą lub z różnych powodów nie chcą się z nimi 
kontaktować. Pora to zmienić! 

Cały szkolny system wsparcia Peer Support jest tak pomyślany, aby nikt nie pozostawał sam w 
swoich działaniach – zarówno uczniowie tkwiący w swoich problemach, szkolni „pomagacze” jak i dorośli 
dbający o bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Tworzymy wielopoziomowy system wsparcia oparty na 
prostych założeniach i dający możliwość szybkiego dotarcia do całej zbiorowości szkoły. Promocja działań 
uczniów i nauczycieli jest szansą na przełamania impasu w trudnej sytuacji zdrowia psychicznego, 
aktywizację zasobów tkwiących w społeczności i zbudowania wspólnie czegoś unikalnego w skali całego 
kraju. 

Wracając do początkowej metafory światła – dajmy uczniom do rąk latarki, którymi będą mogli 
poświecić w niedostępne dotąd rejony, wyciągając rękę do tych, którzy potrzebują wsparcia. Niewiele 
potrzeba, aby proces pomocy ruszył z miejsca. No to zaczynajmy! 
 

Maciej Ciechomski 
Koordynator Peer Support 
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Skoro otrzymaliście Państwo niniejszy dokument, to zapewne zgłosiliście się lub jesteście zainteresowani 
zgłoszeniem do programu. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o działaniach w skróconej 
wersji. Pełne informacje zostaną przekazane w trakcie spotkań i szkoleń dla nauczycieli i uczniów. 
 
Schemat wsparcia w ramach Peer Support wygląda tak: 
 

 
 
 

Słowniczek – najważniejsze pojęcia 
 

Peer Support – system wsparcia rówieśniczego dla uczniów znajdujących się w kryzysie 
emocjonalnym. Odpowiednio przygotowani do udzielania wsparcia uczniowie prowadzą na 
terenie szkoły działania identyfikujące uczniów potrzebujących pomocy i pomagają im dotrzeć do 
źródła wsparcia. Peer suport to ruch społeczny w szkole w którym uczniowie stają się 
ambasadorami pomocy niesionej przez specjalistów. 
 
Schoollworker – to uczestnik projektu przygotowany do niesienia pomocy swoim koleżankom i 
kolegom. W szkole pracuje grupa kilkunastu Schoollworkerów – identyfikują problemy, inicjują 
pomoc i przekierowują do źródła profesjonalnego wsparcia. Pracują zespołowo, dzięki czemu są 
skuteczniejsi, ciągle się uczą i dbają o swoje bezpieczeństwo i dobrostan psychiczny. 
 
Nauczyciel-opiekun – to wybrani z grona pedagogicznego danej szkoły dwaj nauczyciele 
przygotowani do opieki nad grupą Schoolworkersów. Dbają o bezpieczeństwo uczniów, są osobami 
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„pierwszego kontaktu” w sytuacjach kryzysowych, prowadzą superwizje uczniów niosących 
wsparcie. Współpracują z nauczycielami z innych szkół wymieniając doświadczenia i dobre praktyki 
 
Superwizja – to forma profesjonalnego wsparcia, polegającego na omawianiu bieżących 
problemów, szukaniu wspólnie rozwiązań, stwarzaniu przestrzeni do nauki. Dzięki superwizji 
można pozbyć się nagromadzonych obciążeń, obaw, uniknąć błędów i rozwijać się dzięki wymianie 
doświadczeń w atmosferze opartej na budowaniu zasobów. 
 
EZRA UKSW - interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z 
dziećmi, nastolatkami i ich rodzinami. Działalność EZRA opiera się na formule otwartego dialogu, 
poszanowaniu potrzeb, oczekiwań i przekonań wszystkich podopiecznych. Misją instytucji jest 
wspieranie procesu zdrowienia dzieci oraz pomoc w rozwijaniu ich potencjału. Zawsze odbywa się 
to w oparciu o pracę z rodziną i jej siecią wsparcia społecznego. Ezra prowadzi Środowiskowe 
Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży – m.in. poradnie na terenie warszawskich dzielnic 
Bemowo, Bielany, Żoliborz i Wawer. 
 
Dzielnicowy system wsparcia – to sieć specjalistów, instytucji (np. poradnie, urzędy, organizacje 
pozarządowe, firmy) działające na rzecz uczniów. To specjaliści, którzy realizują podobne działania, 
ale z ramienia różnych instytucji. Jednym z działań w ramach projektu jest wsparcie tych osób oraz 
koordynacja działań na rzecz jak najskuteczniejszej pomocy w rejonie dzielnicy.  

 
 

Korzyści z wdrożenia programu Peer Support 
 
Dla szkoły: 

• zmiana wizerunku szkoły – jako miejsca, które chce i potrafi mierzyć się z wyzwaniami w obszarze 
zdrowia psychicznego i dobrostanu dzieci, jako placówka bezpieczna i przyjazna uczniom 

• diagnoza szkolnych problemów  
• dostosowane do realiów danej placówki narzędzia wypracowane w projekcie (teczka 

schoolworkera, procedury szkolne, sieć pomocy) 
• możliwość wykazania się udokumentowanym programem reagowania na sytuacje kryzysowe 

 
Dla uczniów: 

• zmniejszenie poczucia bezradności i bierności wobec obserwowanego cierpienia swoich koleżanek 
i kolegów 

• poczucie „bycia razem” w grupie rówieśniczej i robienia czegoś naprawdę ważnego i 
odpowiedzialnego 

• rozwijanie ważnych kompetencji społecznych 
• większe bezpieczeństwo i lepsze samopoczucie młodzieży (wiedza na temat, kto i w jaki sposób 

może pomóc uczniom w trudnych sytuacjach) 
• świadomość, że “ktoś mnie widzi i słyszy” - uczeń w kryzysie staje się zauważalny 
• kształtowanie postawy wrażliwości na innych 
• kształtowanie postawy odpowiedzialności obywatelskiej i zaangażowania 
• dostęp do informacji o miejscach świadczenia skutecznej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej 
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Dla nauczycieli: 
• realne wsparcie w radzeniu sobie z uczniowskimi kryzysami - są częścią dzielnicowego systemu 

wsparcia 
• stworzenie realnych procedur prewencyjnych (koło ratunkowe dla szkoły) 
• wsparcie innych nauczycieli oraz superwizorów programu, także po zakończeniu szkoleń 
• świadomość, że uczniowie mają rzeczywisty dostęp do źródeł skutecznej pomocy w postaci 

lokalnych instytucji pomocowych w tym EZRA UKSW 
• łatwość w podejmowaniu w rozmowach z uczniami i rodzicami tematów pomocy psychologicznej, 

trudności i kryzysów 
• świadomość, że pracuje w miejscu, gdzie temat zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego 

młodzieży jest traktowany priorytetowo 
 
Dla rodziców i opiekunów 

• przekonanie, że ich dziecko jest bezpieczniejsze w szkole, która wdraża programy prewencyjno-
pomocowe 

• dostęp do informacji o miejscach świadczenia skutecznej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej 
• dziecko jest członkiem społeczności, która “dba o swoich”, posiada zinstytucjonalizowane formy 

wsparcia (kultura szkoły oparta na empatii) 
• zmniejszenie rodzicielskiego poczucia osamotnienia w radzeniu sobie z problemami nastolatków 
• zwiększenie wiedzy na temat form kryzysów u młodzieży 

 
 

Kolejne kroki wdrażania systemu Peer Support 
 

1. Zapoznanie szkoły z ideą Peer Support  
 

Szkołom zgłoszonym do projektu zapewniamy organizację 3 godzinnego spotkania szkoleniowego dl 
wszystkich pracowników, podczas którego prezentowane są założenia programu, metody pracy, 
harmonogram działań i formy wsparcia dla szkoły w realizacji jej ważnego zadania, jakim jest ochrona 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz tworzenie procedur zabezpieczających uczniów przez 
działaniami ryzykownymi. 
 

2. Wybór nauczycieli-opiekunów 
 
 Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkolnych opiekunów projektu Peer Support. Opiekunowie ci pełnią 
ważną rolę w całym systemie – wspierają uczniów (Schoolworkerów) w działaniach, dbają o ich 
bezpieczeństwo i rozwój. 

Nauczycielom-opiekunom Peer Support zapewniamy 20 godzinne szkolenie obejmujące: 
- zasady udzielania wsparcia osobom w kryzysach emocjonalnych 
- zasady tworzenia szkolnych procedur dotyczących wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego 
- procedury udzielania wsparcia w ramach Peer Support – co można, czego nie można robić 
w ramach interwencji rówieśniczej. Jak dbać o własny komfort i granice oraz 
bezpieczeństwo i dobrostan 
- wskazówki pracy z uczniowskim wolontariatem Peer Support 
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Szkoły objęte programem zobowiązane są także do przeprowadzenia badań uczniowskich problemów 
na całej populacji szkoły. Do badania wykorzystane zostanie narzędzie przygotowane przez Instytut 
Psychologii UKSW. Badania mają charakter diagnozy grupowej (skanowanie populacji), indywidualne 
wyniki uczniów nie będą analizowane. Badania są anonimowe i mogą być realizowane w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji, lub w wersji papierowej. Do badania osób niepełnoletnich 
konieczna jest zgoda prawnych opiekunów.  

Informacja na temat rodzajów trudności i problemów będzie cennym źródłem wiedzy na temat skali i 
formy uczniowskich kryzysów i zostanie przekazana szkole. Wielokrotne badania pozwolą nie tylko na 
solidną diagnozę kondycji psychicznej młodzieży, ale także mogą zostać wykorzystane do oceny 
skuteczności działań profilaktycznych w ramach Peer Support. 
 

3. Rekrutacja uczniów 
 

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych drogowskazów w czasie tworzenia sieci wsparcia 
rówieśniczego. Dlatego już na etapie rekrutacji uczniów dbamy o to, aby selekcjonować kandydatów na 
Schoolworkerów. W tym celu przygotowaliśmy proste narzędzia do diagnozy uczniów: list do 
organizatorów oraz strukturalizowany kwestionariusz wywiadu. Obydwa narzędzia mają charakter 
przesiewowy, nie potrzebują wyrażenia zgody prawnych opiekunów na ich użycie i mogą być stosowane 
przez każdego nauczyciela (patrz załączniki). Rekrutację uczniów prowadzą nauczyciele-opiekunowie, przy 
wsparciu koordynatora projektu. 

Cel procesu rekrutacji: Celem rekrutacji uchronienie uczniów w kryzysie oraz osób zaburzonych w 
strukturze osobowości przed nadmiernymi przeciążeniami wynikającymi z zaangażowania w działania 
Peer Support. Narzędzia oferowane w projekcie pomogą nauczycielom „odsiać” osoby, które nie powinny 
zajmować się pomaganiem osobom w kryzysie ze względu na własne bezpieczeństwo.  

 
W każdej szkole do grupy szkoleniowej powinno zostać zakwalifikowanych do 12 uczniów i uczennic 

w tracie trwania całego projektu, czyli do roku 2023. Optymalnie byłoby, gdyby uczniowie rekrutowani 
byli z pośród różnych klas.  
 

4. Szkolenia dla uczniów 
 

Wyselekcjonowani uczniowie przystępują do programu szkoleń obejmującego 20 godzin. Szkolenia 
prowadzone są przez zewnętrznych trenerów i obejmują: 
- wiedzę z zakresu źródeł i mechanizmów kryzysów emocjonalnych w wieku dorastania 
- wiedzę na temat form wsparcia osób w kryzysie świadczonej przez specjalistów z otoczenia ucznia 
- standardy prowadzenia uczniowskich interwencji w ramach Peer Support ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego i dobrego samopoczucia osób udzielających pomocy 
- procedury prowadzenia interwencji uczniowskich w ramach Peer Support 
- symulacje i ćwiczenia praktyczne 

Narzędzia do rekrutacji: 
1. List do organizatorów 
Uczniowie chętni do udziału w Peer Support mają za zadanie napisać list od organizatora, w którym 
krótko uzasadnią, dlaczego chcieliby wziąć udział w projekcie, jakie mają predyspozycje do takich 
działań.  
2. Pytania do wywiadu 
Nauczyciel przeprowadza z uczniem rozmowę strukturalizowaną dotyczącą udziału w projekcie, 
podczas której zadaje pytania dotyczące motywacji, wcześniejszych doświadczeń i zasobów ucznia. 
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5. Superwizja działań w ramach Peer Support 

 
Uczniowie po zakończonym szkoleniu rozpoczynają działania na rzecz innych pod opieką nauczycieli-

opiekunów ze szkoły. Nauczyciele wspierają uczniów w ich działaniach udzielając wsparcia przy 
trudniejszych interwencjach oraz organizując regularne spotkania (w odstępach minimum 2 
tygodniowych) superwizując pracę całego zespołu Schoolworkerów. Podczas tych spotkań omawiane są 
przeprowadzone interwencje, trudności, wątpliwości. Nauczyciele dbają o komfort uczniów, pracują na 
ich zasobach i wzmacniają w tym, co robią. 

Nauczyciele-opiekunowie także nie pozostają sami w realizacji swoich działań – wspierają ich 
superwizorzy projektu Peer Support. Superwizja obejmuje zarówno pomoc w pracy z uczniami, wdrażanie 
całego systemu (np. integracja procedur szkolnych w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy itp.), 
pomoc przy trudniejszych interwencjach, jak i przejęcie spraw tego wymagających przez EZRA UKSW. 
Grupowe spotkania dla nauczycieli będą odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Grupy superwizyjne 
będą łączyć nauczycieli z różnych szkół, co ułatwi wypracowanie wspólnych standardów pomocy, wymianę 
doświadczeń i tworzenie międzyszkolnej sieci wsparcia dla nauczycieli. 

Przez cały czas trwania projektu szkoły objęte programem mogą liczyć na wsparcie EZRA UKSW w 
zakresie tworzenia dzielnicowego systemu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. 
 

6. Promocja projektu 
 

W ramach projektu przewidujemy promocję w mediach społecznościowych – w projekcie zatrudniona 
jest osoba do koordynacji takich działań. Zabezpieczone są także środki na przygotowanie i druk 
materiałów edukacyjnych wypracowanych w ramach projektu. 

Dla zwiększenie skuteczności Peer Support wskazana jest aktywizacja całego środowiska szkolnego. 
Stąd też ważnym zadaniem uczniów i nauczycieli jest zapoznanie zarówno wszystkich uczniów, jak i 
rodziców z ideą projektu i korzyściami dla poszczególnych grup. 

Rekomendowanym standardem jest wspólne opracowanie w szkole (przez uczniów i nauczycieli), 
zajęć i/lub materiałów multimedialnych skierowanych do uczniów oraz od rodziców. Uczniowie mogą 
prowadzić także lekcje wychowawcze na temat działań w projekcie, uczestniczyć w zebraniach dla 
rodziców i promować swoją działalność i ogólnie - zdrowie psychiczne w mediach społecznościowych. 
 
Ramy czasowe: Działania w projekcie rozpoczęły się w lipcu 2021 i potrwają do 2023 roku. 
 
 
 

Projekt Peer Support jest działaniem z zakresu profilaktyki selektywnej w ramach Projektu 
ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Systemowe wsparcie dla mieszkańców 

m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz. KONKURS nr POWR.04.01.00-00-DM01/20 
 
Kontakt do koordynatora: Maciej Ciechomski tel. 517 043 443, mail: m.ciechomski@uksw.edu.pl 
 
Dr Maciej Ciechomski – psycholog i pedagog pracujący w oświacie od 20 lat. Twórca programu Peer Support. Czynny 
mediator, trener i realizator licznych projektów psychopedagogicznych. Przygotowywał i wdrażał projekty z zakresu 
interwencji rówieśniczych w ramach Polskiego Centrum Mediacji oraz w programach: Szkoła Komunikacji i Mediacji i Mediuj 
w Szkole (Instytut Edukacji Pozytywnej). Pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.  Wykładowca akademicki 
od lat związany z Wydziałem Pedagogiki i Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie. 
 
 

 


