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nas wszystkich, a szczególnie Was, rodzi-
ców, pandemia postawiła przed wieloma 
wyczerpującymi, niepokojącymi sytuacja-
mi. Bardzo wiele wymagano od wszystkich, 
od Was i od Waszych dzieci. 
W trosce o zdrowie pojawiło się domowe 
nauczanie, ograniczenie kontaktów z przy-
jaciółmi, a aktywność w czasie wolnym 
i ruch niemal zaniknęły. Pojawiły się za to 
pytania bez odpowiedzi o przyszłość, może 
nawet naciski w miejscu pracy, a także oba-
wa o środki do utrzymania. Nawet jeśli lato 
przynosi wiele oznak poluzowania obo-
strzeń, niektóre obawy nadal pozostają: 
kiedy znów będzie normalnie? Czy nasze 
życie rodzinne jest nadal normalne? Czy 
moje dziecko i my wszyscy uwolnimy się 
kiedyś od urządzeń elektronicznych? 
Obie gazetki – duża dla dzieci i mała broszu-
ra dla rodziców – to przede wszystkim spo-
sób, aby pokazać Wam, że: dostrzegamy 
Was i Wasze problemy oraz, że w ubiegłym  

roku wykonaliście kawał naprawdę dobrej  
roboty. Przyznajemy również: nieda się tak  
łatwo otrząsnąć po takich przeżyciach.  
I nikt od Was tego nie wymaga. Nasze  
przesłanie dla Was drodzy Rodzice: dajcie 
sobie trochę czasu... ...i rozmawiajcie.
Dzieciom przemycamy w zeszytach czę-
sto ukryte, zabawne, a czasami konkret-
ne rady, jak mogą radzić sobie ze swoimi 
uczuciami w tych jakże odmiennych cza-
sach. Również Wam, dorosłym, mogą one 
pomóc. Wskazówki opierają się na wyni-
kach badań naukowych i są przedstawione 
w sposób przyjazny dla dzieci. 
W tej broszurze udostępniamy Wam jako 
rodzicom adresy w całej Bawarii, pod któ-
rymi można otrzymać pomoc. Zacytuję tu-
taj mądre słowa, które znajdziecie również 
w gazetce dla dzieci: umieć poprosić o po-
moc – oto prawdziwa umiejętność!

Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!

Z pozdrowieniami  

Klaus Holetschek MdL
Minister Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 
Kraju Związkowego Bawaria

Drodzy Rodzice,
Uch! Odetchnijmy 

wreszcie  
porzadnie.
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Pro Familia:  
doradztwo na miejscu lub  
online, np. w zakresie  
rodzicielstwa lub  
konfliktów partnerskich 

Potrzebujesz pilnie pomocy?

Infolinia „Przemoc wobec kobiet”: 
porady przez telefon/na czacie/mailowe dla 
kobiet, które doświadczyły lub  
doświadczają przemocy

 08000 116 016
Więcej informacji
pod adresem: 

Porady i pomoc Niezależnego 
Komisarza ds. Wykorzystywania 
Seksualnego Dzieci (Unabhängiger 
Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindes- 
missbrauchs, UBSKM) w przypadku wykorzy- 
stywania seksualnego dzieci 

 0800 22 55 530
Więcej informacji pod adresem: 

Poznaj swoje granice: niezależny 
portal informacyjny Federalne-
go Biura ds. Edukacji Zdrowotnej 
(Bundeszentrale für gesundheit- 
liche Aufklärung, BZgA). 

Bezpłatne informacje na temat spoży-
wania alkoholu i profilaktyki alkoholo-
wej m.in. dla rodziców z dziećmi i mło-
dzieży. Dodatkowo można tutaj znaleźć 
konkretne wskazówki, jak wspierać 
swoje dziecko. 
Dodatkowo porady telefoniczne 
i online

Numer wybrany, kłopot przegnany: 
infolinia dla rodziców, anonimowa  
i bezpłatna 

 0800 111 0 550
Więcej informacji pod adresem: 

Telefoniczna opieka  
duszpasterska,  
bezpłatne porady telefoniczne/ 
mailowe lub na czacie oferowane 
przez kościół ewangelicki i katolicki

 0800 111 0 111/  
 0800 111 0 222 

  116 123

Więcej informacji pod adresem: 

Ponadto w przypadku nagłych  
kryzysów psychologicznych dostępna 
jest natychmiastowa pomoc bawarskich służb 
kryzysowych. Są one dostępne codzienne pod 
bezpłatnym numerem telefonu

 0800 655 3000 
Bawarskie służby kryzysowe oferują specjalis-
tyczne doradztwo i wsparcie dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego. W razie potrzeby służby 
kryzysowe posiadają również pracowników 
mobilnych świadczących wizyty 
domowe.
Więcej informacji można znaleźć  
na stronie:
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O MucklMAG w kilku 
słowach Po doświadczeniu trzech fal koronawirusa jesteśmy zda-

nia, że dzieci zasłużyły na naprawdę porządną, atrakcyj-
ną gazetkę! Wy, drodzy Rodzice, otrzymujecie jako uzu-
pełnienie tę broszurkę, zawierającą przegląd placówek 
oferujących pomoc w całej Bawarii. W razie gdyby powrót 
do normalności okazał się trudniejszy, niż oczekiwa-
no. Zapraszamy do lektury i przekonania się – najlepiej 

wspólnie – co takiego można 
odkryć w gazetce Muckl-Mag.

Zapraszamy do 
podzielenia się opinią 
o gazetce Muckl-Mag! 
Co pomogło? Co 
szczególnie się 
podobało? 
Co zdecydowanie 
jest na nie? 
Czekamy na odpowiedzi 
rodziców i dzieci!

| 4 |

Bezposredni link do strony 
internetowej MucklMAG



Dlaczego Pumuckl? 
Pumuckl to taki – najczęściej – dobrodusz-
ny psotnik. Czasami może jednak mocno 
wyprowadzić z równowagi. Prezentuje 
nam, rodzicom, dziecięce spojrzenie na 
świat i uświadamia nam nasze czasem 
dość dziwne postępowanie – dokładnie 
tak, jak robią to dzieci. 
Nikt nie zna się na mieszankach emocji tak 
dobrze, jak on. Nie było więc wątpliwości, 
że to właśnie on idealnie spisze się jako 
bohater naszej gazetki: chudziutki, bosy, 
rozczochrany i choć czasem opryskliwy, 
to i tak zawsze pozytywny i wesoły. Czyli 
trochę jak my wszyscy po tych naprawdę 
wymagających czasach, nieprawdaż?

Dowiedz się 
Jeżeli (często) odczuwa się silne emocje, jak 
podczas pandemii, warto wiedzieć, skąd 
się one biorą oraz dlaczego się pojawia-
ją. Ta część gazetki właśnie to wyjaśnia: 
przeczytajcie ją drodzy Rodzice razem ze 
swoimi dziećmi! Może sami dowiecie się 
czegoś nowego.

Opowiadanie
Każdemu, kto dorasta w Bawarii, towa-
rzyszy Pumuckl. Mały skrzat wprowadza 
zamęt do warsztatu i życia poczciwego mi-
strza Edera, chodzi również do szkoły, do 
zoo, obserwuje dzieci w podwórzu i płata 
im figle. 
Specjalnie na potrzeby Muckl-Mag zosta-
ło napisane opowiadanie o Pumucklu, 
skierowane do dzieci odczuwających dość 
irytującą mieszankę wściekłości i zmęcze-
nia, nazwaną przez Pumuckla „wściemcze-
niem”. Historia prezentuje strategie radze-
nia sobie z silnymi emocjami. I dużą dawkę 

śmiechu, będącym przecież bardzo do-
brym lekarstwem na wszelkie smutki i żale. 

Weź udział
Wiedza to jedno, a umiejętność jej wyko-
rzystania to już inna sprawa. Z jednej stro-
ny chodzi o refleksję, analizę swoich uczuć, 
z drugiej jednak o zrozumienie i podjęcie 
działania. To jest właśnie cel naszych opo-
wiadań: zainspirować do dalszych prze-
myśleń, dalszego drążenia tematu lub do 
działania. Efekt końcowy: na ścianie pokoju 
dziecka pojawia się obraz naturalnej wiel-
kości Pumuckla przepełnionego emocjami. 

Zagadki
Rozmawianie to nie jedyna rzecz, którą 
potrafią i chcą robić dzieci. Jak najbardziej 
powinny mieć jakąś odskocznię, możliwość 
odnalezienia się w zabawie. Ciągłe wałko-
wanie problemów to żadne rozwiązanie. 
Czasami wspaniałą okazją do rozmowy 
o ważnych rzeczach jest właśnie zabawa. 
Poza tym Pumuckl, jak i my, lubi rymowan-
ki, łamigłówki i zagadki.  

Śmiech
„Śmiech to najlepsze lekarstwo” – przepis, 
który brzmi niczym autorstwa samego 
Pumuckla. Dlaczego więc nie skorzystać? 
Gazetka dla dzieci bez dowcipów? Dla nas 
i naszego skrzata to wręcz niedopuszczal-
ne.  

I jeszcze coś!
Nasz Muckl-MAG jest tłumaczony łącznie 
na 5 różnych języków. Gazetki można po-
brać i zamówić na naszej stronie interne-
towej. 
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Naprawdę?
Tak. Radzę teraz skupić się dwóch rze-
czach: po pierwsze – dajmy sobie czas. 
po drugie – co się sprawdziło, niech 
póki co funkcjonuje. Starsze dzieci na-
dal spotykają się na domówkach, by 
wspólnie grać w gry – to nie problem. 
Przecież się integrują. Nie sądzę, że 
gra planszowa koniecznie musi być 
tutaj lepszym rozwiązaniem. Przekrę-
cenie teraz nagle pokrętła i komunikat 
typu „od teraz wracamy do normalno-
ści” z pewnością nie zadziała.

Czy potrzebujemy fazy 
przejściowej?

Zdecydowanie tak. Nie tylko dzieci, 
ale również i my, rodzice. Radziłabym 
przestać skupiać się tak bardzo na 
urządzeniach elektronicznych w myśl 
zasady: precz z tym, to samo zło. Prze-
cież wcale tak nie jest! Dzięki elektroni-
ce dzieci przez długi czas utrzymywały 
kontakty, uczyły się, organizowały 
swój czas, spędzały go na zabawie, 
odciążając w ten sposób rodziców. Nie 
ma w tym nic złego! 

Po pandemii wszyscy nadal 
siedzimy wpatrzeni w ekrany 
z przekrwionymi oczami… 
Wpakowaliśmy się w niezłe tara-
paty, nieprawdaż?

Początkowo korzystaliśmy z techno-
logii, aby utrzymać funkcjonowanie 
pewnych rzeczy nawet w czasie glo-
balnej pandemii, takich jak kontakty, 
szkoła lub praca. Uważam, że warto 
dostrzec w tym pozytywne aspekty: 
cyfrowe możliwości bardzo ułatwiły 
nam życie w tych trudnych czasach. 
Przed 50 laty tego rodzaju kryzys miał-
by inny fi nał. 

W rodzinach ciągle trwają jed-
nak kłótnie o czas przed ekra-
nami urządzeń. Co robić?

Czas przed ekranem to dla mnie dru-
gorzędny problem.

Kathrin Demmler, 47, jest dyrektorem Instytutu 
Pedagogiki Medialnej JFF

CZY WYCHOWUJEMY POKOLE-
NIE WPATRZONE W EKRANY?
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O co więc chodzi?
Musimy ponownie wzmocnić u dzieci 
potrzebę tego, czego tak instynktow-
nie szukają: kontaktu z innymi. 
Przecież one chcą znów wyjść, chcą 
widywać się z przyjaciółmi, normalnie 
uprawiać sport lub przeżyć coś tam, 
gdzie spotykają się ludzie. My, dorośli, 
czujemy się dokładnie tak samo. Może 
zaszły zmiany w niektórych relacjach 
z przyjaciółmi, może dzieci nie miały 
po prostu okazji widywać się z dotych-
czasowymi przyjaciółmi przez naucza-
nie hybrydowe i rygorystyczne zasady 
dotyczące kontaktów z innymi. Warto 
więc skontaktować się z innymi ro-
dzicami. Normalne życie jest przecież 
zazwyczaj dużo bardziej atrakcyjne 
i dzieci też dobrze o tym wiedzą.

     Tutaj można znaleźć odpowiedzi  
na pytania oraz materiały doty- 
czące tematu „Dzieci w Internecie“

    W jaki sposób rodzice mogą  
towarzyszyć dzieciom w dro-
dze przez świat mediów

 
    W domu przez koronawirusa:  

praktyczne korzystanie z me-
diów przez dzieci. ZOBACZ!

    Inicjatywa „Zdrowe  
dorastanie z mediami”  

PRZYDATNE LINKI

    Federalne Biuro ds. Edukacji  
Zdrowotnej BZgA 

   Specjalistyczna poradnia ds.  
mediów kraju związkowego 
Bawaria

    Zestawienie informacji  
„Korzystanie z mediów  
w czasie lockdownu”:

A jeśli wcale tak nie jest?
Sytuacja staje się problematyczna, 
gdy dziecko nie reaguje na propozycje 
dostosowane do jego wieku: zamiast 
spotykać się z przyjaciółmi woli dokoń-
czyć grę online. W dodatku przez wie-
le miesięcy. Wtedy przyjrzałabym się 
sytuacji i poprosiła o wsparcie (patrz 
wyżej). W przypadku dzieci powyżej 
10 roku życia warto zawrzeć „umowę 
medialną”: wszyscy wspólnie ustalają, 
jakie zasady są ważne. Może dziecko 
będzie mogło grać dłużej w weeken-
dy, jeżeli warunki umowy zostaną do-
trzymane w ciągu tygodnia? Również 
rodzice powinni trzymać się zasad. 
I podkreślam jeszcze raz: w ciągu 
ostatniego roku dzieci rozwinęły wie-
le umiejętności i zdobyły wiedzę na  
temat mediów. Trzeba to docenić  
i wykorzystać.

Dostep do calego  
wywiadu
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Placówki doradztwa edukacyjnego

 Do dyspozycji dzieci, młodzieży i ro-
dziców jest w Bawarii około 180 poradni 
wychowawczych, zajmujących się wyja-
śnianiem i rozwiązywaniem problemów 
indywidualnych i rodzinnych. Służą one 
poradą przykładowo w takich kwestiach, 
jak problemy rodzinne, separacja, roz-
wód, relacje, zagadnienia związane z ro-
dzicielstwem i rozwojem, a także coraz 
częściej w zakresie odpowiedzialnego 
korzystania z mediów cyfrowych i stresu 
psychologicznego w rodzinie.
Wyszukiwarka poradni wychowawczych 
w najbliższej okolicy:  

Państwowe poradnie szkolne

 W celu uzyskania indywidualnego do-
radztwa w ramach szkoły można zwrócić 

się wraz z dzieckiem do odpowiedniego 
pedagoga szkolnego lub psychologa 
szkolnego w każdej bawarskiej szkole. 
Ponieważ skorzystanie ze szkolnej oferty 
doradztwa jest dobrowolne, a przekaza-
ne informacje poufne, uczniowie i opie-
kunowie mogą bez obaw zwracać się po 
poradę dotyczącą przebiegu edukacji 
szkolnej oraz po poradę pedagogiczno-
-psychologiczną, zwłaszcza w przypad-
ku kryzysów osobistych i specyficznych 
trudności w nauce i osiągnięciach. Na 
stronie internetowej szkoły podane są 
dane kontaktowe państwowych poradni 
szkolnych oraz placówek pozaszkolnych 
oferujących wsparcie. 

 W przypadku kwestii wykraczających 
poza zakres danej szkoły w dziewięciu 
państwowych placówkach doradztwa 
szkolnego w każdym okręgu admini-
stracyjnym pracują również pedagodzy 
i psycholodzy szkolni posiadający ob-
szerne doświadczenie zawodowe. 

 Na stronie internetowej Państwowej 
poradni szkolnej można znaleźć szeroką 
ofertę wsparcia placówek Państwowej 
poradni szkolnej, w szczególności 
dotyczącą koronawirusa 
oraz zdrowia psychicznego,  
które są stale aktualizowane  
i poszerzane. 

Pomocne adresy
	W ramach projektu „ Z migrantami 

dla migrantów”, w skrócie „MiMi Bayern”  
dostępne są obcojęzyczne informacje 
również na temat zdrowia psychicznego, 
np. broszura „Przewodnik po psychote-
rapii”. Adresy kontaktowe placówek na 
terenie całego kraju oraz informacje 
o współpracujących partne-
rach można znaleźć na stronie:   
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Centra Pediatrii Społecznej

Ponadto istnieje możliwość udania się 
z dzieckiem do tzw. Centrów Pediatrii 
Społecznej (Sozialpädiatrischen Zen-
tren, SPZ). Głównym celem Centrów 
Pediatrii Społecznej jest diagnoza i le-
czenie chorób, które mogą powodować 
zaburzenia rozwojowe, niepełnospraw-
ność, problemy behawioralne lub cho-
roby psychiczne. W SPZ pracują eksperci  
z dziedziny medycyny, psychoterapii 
i pedagogiki. 
Na poniższej stornie inter- 
netowej można znaleźć  
SPZ w najbliższej okolicy: 

Służby społeczno-psychiatryczne
(SpDi)

  Służby społeczno-psychiatryczne 
w Bawarii oferują łatwo dostępne po-
radnictwo dla osób dorosłych, mających 
problemy psychiczne lub znajdujących 
się w stanie zagrożenia psychicznego. 

 Służby społeczno-psychiatryczne 
w pobliżu miejsca zamieszkania można 
znaleźć pod adresem:

Lekarze pediatrzy

Lekarz pediatra odgrywa ważną rolę 
w życiu każdego dziecka. Jako specjali-
ści w dziedzinie pediatrii służą nie tylko 

w kwestii chorób, lecz towarzyszą rów-
nież dziecku, monitorując jego zdrowy 
rozwój, między innymi poprzez regular-
ne badania profilaktyczne oraz doradza-
nie rodzicom we wszystkich kwestiach 
dotyczących zdrowia dzieci, zwłaszcza 
w zakresie zdrowia psychicznego.
Pediatrzy towarzyszą małym pacjentom 
od ich pierwszych dni życia przez wiele 
lat, aż do uzyskania pełnoletniości.

  Dlatego zalecamy, aby w  przypadku 
jakichkolwiek obaw lub problemów 
z dzieckiem lub związanych z  rodziną 
jak najszybciej zwrócić się do lekarza 
pediatry. 

Ambulatoryjne wsparcie 
psychoterapeutyczne:

wsparcia terapeutycznego można szukać  
w różnych grupach zawodowych:

 specjaliści w dziedzinie psychiatrii 
i psychoterapii dzieci i młodzieży

 specjaliści w dziedzinie pediatrii lub 
medycyny ogólnej ze specjalizacją w za-
kresie psychoterapii dzieci i młodzieży

 psychoterapeuci dzieci i młodzieży

 psychoterapeuci ze specjalizacją  
w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży

W przypadku nasilenia się stresu psy-
chologicznego może być konieczne sko-
rzystanie z ambulatoryjnej pomocy psy-
choterapeutycznej lub psychiatrycznej
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u lekarza specjalisty lub licencjonowane-
go psychoterapeuty. 

Wsparcie psychoterapeutyczne można  
uzyskać zarówno dla siebie jako  
rodziców, jak i dla swoich dzieci.  
Bawarskie Stowarzyszenie Lekarzy 
Kas Chorych (Kassenärztliche Vereini-
gung Bayerns, KVB) oferuje również  
bezpośrednie wsparcie w szybkim  
znalezieniu właściwych specjalistów  
dla siebie lub swoich dzieci: 

tel.: 116 117
Więcej informacji oraz dane kontak-
towe można znaleźć na 
stronie internetowej KVB 
pod adresem:
 

 Bawarska Krajowa Izba Psychotera-
peutów Psychologicznych oraz Psychote-
rapeutów Dzieci i Młodzieży udostępnia 
na swojej stronie internetowej funkcję 
wyszukiwania wykwalifikowanych psy-
choterapeutów oraz podstawowe infor-
macje o tym, jak psychoterapia może  
pomóc w dolegliwościach i chorobach 
psychicznych, dostępną pod 
adresem: 

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

W przypadku nagłej sytuacji kryzysowej 
należy zagwarantować szybkie doradz-
two i pomoc. 

 Oddziały psychiatryczne dla dzieci 
i młodzieży są formą stacjonarnej opieki 
psychiatrycznej. 
Listę klinik psychiatrii dzieci 
i młodzieży można znaleźć na 
stronie: 

Wybrane projekty lub punkty 
kontaktowe

	 „Eltern im Netz” (Rodzice w sieci) to 
przewodnik dla rodziców wydawany przez 
Bawarskie Centrum Rodziny i Spraw  
Socjalnych – Bawarski Urząd ds. Młodzieży,  
które informuje o wszystkich kwestiach 
dotyczących rodziny i rozwoju dziecka od 
okresu ciąży po okres dojrzewania,  
a także udostępnia informacje na temat  
lokalnych osób do kotaktu: 

 Sieć mentorów rodzinnych „Familien- 
paten Bayern” wspiera rodziny w trudnych  
sytuacjach życiowych. Projekt ten został  
zainicjowny przez Stowarzyszenia  
Niemieckiego Związku Ochrony Dzieci 
oraz Katolickiego Niemieckiego Związku 
Kobiet, a także Stowarzyszenie Centrów 
Matek i Rodzin oraz Centrum Aktywnych  
Obywateli Norymbergi i jest obecnie  
realizowany w prawie 60 lokalizacjach.  
W ramach projektu szkoleni są działający  
w ramach wolontariatu mentorzy  
rodzinni: 
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Infolinia Federalnego Biura ds. Edu- 
kacji Zdrowotnej BZgA w czasach 
koronawirusa, bezpłatna i anonimowa 

tel.: 0800 2322783
Więcej informacji pod 
adresem:

 Konsultacje dla dzieci w Szpitalu 
Okręgowym w Augsburgu oferują  
dzieciom rodziców chorych psychicznie  
leczonym w szpitalu okręgowym przestrzeń 
do wymiany doświadczeń, rozmowy  
o obawach i uzyskania odpowiedzi na  
pytania, ale także do wspólnego spędzenia 
wolnego czasu. 

	Oferty grupowe KJF dla dzieci  
rodziców chorych psychicznie: 

	 [U25]: Młodzi ludzie zagrożeni  
samobójstwem mogą skontaktować się 
z poradnią – poufnie i anonimowo – drogą 
mailową. Poradnictwo świadczone jest 
przez wolontariuszy w tym samym wieku. 
Są oni szkoleni i regularnie nadzoro- 
wani przez profesjonalny, pełnoetatowy 
personel. 

Samopomoc

 Dodatkowo chcielibyśmy również zwró-
cić uwagę na grupy samopomocy. Wymia-
na doświadczeń z osobami, które znajdują 
się w podobnej sytuacji, może być bardzo 
pomocna. 
Na poniższej stronie internetowej znajduje 
się wyszukiwarka grup samo- 
pomocy dla całej Bawarii: 

	 Bawarskie Stowarzyszenie Rodzin 
Osób Chorych Psychicznie (Landesver-
band Bayern der  Angehörigen psychisch 
Kranker e.V., LApK e.V) oferuje szereg  
informacji na temat chorób psychicznych, 
oferuje doradztwo dla rodzin 
oraz seminaria (online) na  
temat zdrowia psychicznego:  

 Bawarskie Stowarzyszenie Osób  
Specjalistów ds. Psychiatrii (Bayerische 
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener 
e.V., BayPE e.V.) prezentuje na swojej  
stronie internetowej zestawienie adresów  
placówek oferujących pomoc oraz klinik: 

Samopomoc

Wszystkie adresy sa  
równiez dostepne online  
na stronie muckl-mag.de
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Wszystkie treści i dodatkowe szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej MucklMAG:
www.muckl-mag.de

Niewielka dawka zaufania 
– i ogromna ochrona dla 
wszystkich: szczepienia 
umożliwią nam powrót do 
normalności najszybciej 
i najskuteczniej.

Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie  
www.ichtusfuer.bayern.de


