
Wielu młodych nowojorczyków czuje się przytłoczonych, 
odczuwa smutek, niepokój i lęk. Ten przewodnik zawiera 
wartościowe informacje z zakresu zdrowia psychicznego 
oraz przydatnych usług. Wszystkie wymienione w tym 
przewodniku zasoby są bezpłatne, a korzystać z nich można 
telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów lub online. 

Dla kogo przeznaczony jest ten przewodnik:

• Dzieci, nastolatki i młode osoby dorosłe
• Rodzice i opiekunowie
• Profesjonaliści pracujący z młodymi ludźmi

Zasoby dla nastolatków i młodych osób dorosłych 
(13-24)

Poznaj
Zrozumienie swoich odczuć oraz nauka zagadnień dotyczących 
zdrowia psychicznego może przynieść emocjonalną ulgę.

• Krótki film wideo, udostępniony przez KidsHealth, skupia się na 
odkrywaniu i normalizacji uczucia smutku u młodych ludzi oraz 
dzieli się strategiami radzenia sobie z nimi. 

• Zdrowie młodego mężczyzny (Young Men’s Health) to materiały 
edukacyjne dotyczące emocji odczuwanych przez młodych mężczyzn.

• Press Pause to 10 animowanych filmów wideo dotyczących 
samouświadomienia, które mogą pomóc nastolatkom radzić sobie ze 
zwykłym stresem, który może sprawić, że poczują się przytłoczone.

• 6 strategii z zakresu zdrowia psychicznego dla nastolatków, 
przygotowanych przez UNICEF z myślą o ochronie zdrowia 
psychicznego w okresie kryzysu COVID-19.

Porozmawiaj i nawiąż kontakt
Utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną może pomóc lepiej 
radzić sobie z niepokojem, ograniczać stress i utrzymywać pozytywne 
nastawienie.

• OK2TALK to społeczność online dla nastolatków i młodych osób 
dorosłych zmagających się z problemami zdrowia psychicznego i 
oferująca bezpieczne środowisko do wymiany doświadczeń z powrotu 
do zdrowia, przeżytych tragedii, zmagań i nadziei.

• Teen Talk podaje informacje dotyczące stresu i chorób psychicznych, 
odpowiedzi na często zadawane pytania oraz sugestie pomocy 
przyjaciołom, którzy mogą potrzebować wsparcia.

• Seize the Awkward prezentuje strategie nawiązywania łączności 
z przyjaciółmi i rodziną oraz oferowania wsparcia psychicznego, 
sformułowane przez Fundację Jed (Jed Foundation) i Radę Ad (Ad Council).

• Teen Line Online oferuje wsparcie ze strony nastolatków 
przeszkolonych w wysłuchiwaniu, pomocy w wyjaśnianiu wątpliwości i 
analizowaniu opcji w godzinach 20:30-24:30.

Poproś o pomoc
Jeżeli odczuwane objawy stresu stają się przytłaczające, 
istnieje wiele poufnych sposobów na nawiązanie kontaktów z 
profesjonalistami z zakresu zdrowia psychicznego, którzy mogą 
pomóc. Skontaktuj się z jedną z poniższych organizacji. 

• NYC Well zapewnia bezpłatne i poufne usługi z zakresu zdrowia 
psychicznego i nadużywania środków odurzających 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, w ponad 200 językach, niezależne od statusu 
imigracyjnego. Zadzwoń pod numer 1-888-NYC-WELL (692-9355) 
lub wyślij SMS-a o treści „Well” pod numer 65173. Można również 
porozmawiać online w witrynie nyc.gov/nycwell.

• Crisis Text Line oferuje bezpłatne wsparcie emocjonalne i informacje 
24/7. Wyślij SMS-a o treści „HOME” pod numer 741741, aby 
skorzystać z bezpłatnej pomocy w stanach kryzysowych, 24/7.

• ULifeline oferuje zasoby z zakresu zdrowia psychicznego dla 
studentów uczelni wyższych. Aby uzyskać natychmiastowe wsparcie, 
wyślij SMS-a o treści „START” pod numer 741-741 lub zadzwoń pod 
numer 1-800-273-TALK (8255). 

• Wirtualne wizyty u psychologa dla studentów City University of 
New York (CUNY). 

• Inicjatywa „The Trevor Project” oferuje młodzieży LGBTQ i ich 
najbliższym 24/7/365 infolinię zapobiegania samobójstwom i 
interwencji kryzysowej. Zadzwoń pod numer 1-866-488-7386.

• Krajowy telefon zaufania ds. zapobiegania samobójstwom (National 
Suicide Prevention Lifeline) oferuje bezpłatne i poufne 24/7 wsparcie 
osobom w sytuacjach stresowych, zasoby z zakresu zapobiegania i 
radzenia sobie w stanach kryzysowych dla osób potrzebujących i ich 
rodzin oraz najlepsze praktyki dla profesjonalistów. Zadzwoń pod 
numer 1-800-273-8255.

Zasoby dla rodziców, opiekunów i osób, 
pracujących z młodymi nowojorczykami

Wskazówki na temat prowadzenia pomocnych rozmów z młodymi 
ludźmi w twoim otoczeniu

1. Spróbuj prowadzić regularne rozmowy z dzieckiem, nastolatkiem 
lub młodym człowiekiem w twoim otoczeniu, aby zorientować się 
w ich uczuciach, posiadanej wiedzy i niepokojących ich kwestiach. 
Utrzymuj swobodny i zaciekawiony ton rozmowy. 

2. Potwierdź zasadność ich uczuć i wątpliwości za pomocą 
twierdzących zwrotów, takich jak „Rozumiem, dlaczego…” lub „To 
normalne, że tak się czujesz.”

3. Pozwól im kontrolować przebieg rozmowy. Unikaj „dzielenia się 
nadmierną ilością” szczegółowych informacji dotyczących COVID-19, 
takich jak ilość nowych przypadków lub przypadków śmiertelnych, 
ponieważ może to być niepokojące.

4. Skoncentruj się na tym, co mogą zrobić, aby sobie pomóc, 
wymieniając twórcze pomysły dotyczące włączania się do wspólnych 
wysiłków lub podnoszenia na duchu. 

5. Zachęcaj ich do szukania wsparcia i podziel się odpowiednimi zasobami. 

Więcej wskazówek dotyczących pomocnych rozmów znajdziesz tutaj, 
na stronie TeenMentalHealth.org. 

Rodzice i opiekunowie 

Poznaj 
Zrozumienie tego, w jaki sposób COVID-19 może wpłynąć na zdrowie 
psychiczne młodych ludzi może pomóc lepiej wspierać dzieci, 
nastolatki i młodych ludzi w twoim otoczeniu.

• Wskazówki na temat tego, w jaki sposób wybuch epidemii choroby 
zakaźnej może wpłynąć na stan emocjonalny twojej rodziny, typowe 
reakcje w danych grupach wiekowych oraz działania, które mogą 
pomóc twojej rodzinie radzić sobie w tej sytuacji, przygotowane przez 
Krajową Organizację ds. Stresu Urazowego Dzieci (National Child 
Traumatic Stress Network).

• 5 sposobów na wyrabianie odporności dziecka na pandemię 
COVID-19, przygotowane przez Child Trends. 

• Kontroler objawów z informacjami na temat potencjalnych wyzwań i 
częstych objawów zaburzeń stanu psychicznego, przygotowany przez 
Instytut Psychiki Dziecięcej (Child Mind Institute).

• Kolekcja artykułów dotyczących ochrony stanu emocjonalnego 
dziecka w okresie kryzysu zdrowotnego , przygotowana przez Ulicę 
Sezamkową w Społecznościach (Sesame Street in Communities).

• Kreatywny program nauczania ReadyRosie udostępnia krótkie, 
oparte na badaniach filmy wideo dotyczące szeregu zagadnień, 
stworzone z myślą o udzieleniu odpowiedzi na często zadawane przez 
opiekunów pytania dotyczące zdrowia emocjonalnego i COVID-19. 

• Weź udział w rozmowie na żywo COVID-19 Facebook Live Chat na 
temat wychowywania dzieci, organizowanej przez Child Mind Institute.

• Skorzystaj z bibilioteki NYC Well App, w której można znaleźć 
odpowiednią aplikację lub narzędzie online do lepszego dbania o 
własne zdrowie i stan emocjonalny.

Porozmawiaj i nawiąż kontakt
Regularne, pomocne rozmowy mogą stanowić podstawowe źródło 
komfortu w życiu młodych ludzi. 

• Wytyczne dla rodziców do dyskusji z dziećmi na temat koronawirusa, 
przygotowane przez National Child Traumatic Stress Network.

• Karta wskazówek dla opiekunów, pomocna w rozmowach z dziećmi 
i młodzieżą w kwestiach dotyczących odczuwanego przez nich 
lęku oraz tworzenia pozytywnych środków zapobiegawczych, które 
pomogą zredukować odczuwany niepokój, przygotowana przez 
Krajowe Stowarzyszenie Psychologów (National Association of School 
Psychologists) i Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek Szkolnych 
(National Association of School Nurses). 

• Omówienie potencjalnych reakcji niemowląt i małych dzieci na 
sytuacje kryzysowe i sposoby ich pokonywania, przygotowane przez 
National Child Traumatic Stress Network.

• Film wideo w amerykańskim języku migowym (ASL) na portalu 
YouTube, mówiący o tym, w jaki sposób opiekunowie mogą 
wspierać dzieci.

Podejmij działania
Stosowne do wieku zajęcia mogą zapewnić wsparcie, pomoc w 
rozwijaniu odporności i propagowanie zrozumienia wśród młodych ludzi.

• Proste zajęcia dla dzieci, które pomogą im wytworzyć lepszą 
odporność psychiczną w okresie kryzysu zdrowotnego, przygotowane 
przez Sesame Street in Communities.

• #COVIBOOK: Wspieranie i podnoszenie na duchu dzieci na całym 
świecie to stosowne dla dzieci wyjaśnienia dotyczące koronawirusa, 
przetłumaczone na ponad 25 języków obcych.

• „Jesteś moim bohaterem („My Hero is You”) to ilustrowana książka 
dla dzieci, opracowana na podstawie opowieści z kilkunastu krajów 
dotkniętych COVID-19.

• Książeczka do kolorowania „Co wiemy o koronawirusie” dla dzieci w 
wieku do 5 lat, stworzona przez Sesame Street i sieć telewizyjną PBS.

• Pomóżmy dzieciom w okresie przebywania w domu zawiera propozycje 
zajęć stworzone przez Amerykańską Akademię Psychiatrii Dzieci i 
Młodzieży (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry). 

Poproś o pomoc
Jeżeli stres lub smutek stanie się przytłaczający dla młodych ludzi w 
twoim otoczeniu - lub dla ciebie, jako rodzica i opiekuna - zwróć się 
o pomoc. Dostępne są bezpłatne, poufne usługi z zakresu zdrowia 
psychicznego.

• Usługi z zakresu telezdrowia psychicznego dostępne studentom i 
ich rodzinom w okresie COVID-19: Skorzystaj z indeksu telezdrowia 
psychicznego Departamentu Edukacji.

• NYC Well oferuje poufne porady w kwestiach dotyczących zdrowia 
psychicznego oraz uzależnień od środków odurzających. Przeszkoleni 
doradcy mogą zapewnić ci wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, w ponad 200 językach, niezależne od statusu imigracyjnego. 
Zadzwoń pod numer 1-888-NYC-WELL (692-9355), wyślij SMS-a o 
treści „Well” pod numer 65173 lub porozmawiaj online w witrynie 
nyc. gov/nycwell. 

• Infolinia wsparcia emocjonalnego COVID-19 Stanu Nowy Jork 
(New York State’s COVID-19 Emotional Support Helpline) oferuje 
wsparcie osobom odczuwającym wzmożony niepokój z powodu 
kryzysu zdrowotnego wywołanego koronawirusem. Telefon zaufania 
obsługiwany jest przez wolontariuszy, w tym profesjonalistów 
z zakresu zdrowia psychicznego, przeszkolonych w doradztwie 
kryzysowym. Zadzwoń pod numer 844-863-9314.

• Usługi miejskie, non-profit oraz prywatne usługi z zakresu zdrowia 
psychicznego wg lokalizacji: odwiedź stronę wyszukiwania usług 
NYC Well.

• Bezpłatne i zniżkowe usługi z zakresu zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieży: odwiedź stronę usług Departamentu Zdrowia i 
Higieny Psychicznej Stanu Nowy Jork (NYC Department of Health 
and Mental Hygiene). 

• Usługi z zakresu zdrowia psychicznego oraz inne usługi socjalne 
dostępne dla nowojorczyków o niskich dochodach, nieubezpieczonych 
lub posiadających niewystarczające ubezpieczenie: dostępne na 
stronie Health Information Tool for Empowerment (HITE).

• Pomóż dzieciom i młodzieży z poważnymi zaburzeniami 
emocjonalnymi, którzy mogą potrzebować intensywnego leczenia: 
odwiedź stronę Children’s Single Point of Access.

Osoby pracujące z młodzieżą 

Poznaj 
Głębsze zrozumienie tego, w jaki sposób COVID-19 może wpłynąć na 
zdrowie psychiczne młodzieży może pomóc ci lepiej wspierać dzieci, 
nastolatki i młodych ludzi.

• Szkolny portal internetowy Wide Open School udostępnia zasoby 
dla nauczycieli z zakresu odprężania się, socjo-emocjonalnego uczenia 
się i medytacji. 

• Lista książek dla dzieci o tematyce utraty bliskiej osoby dla dzieci 
w wieku od urodzenia do 8 roku życia, które doświadczyły śmierci 
rodzica lub bliskiej osoby, stworzona przez Krajowe Stowarzyszenie 
Edukacji Małych Dzieci (National Association for the Education of 
Young Children).

• Zasoby dla dzieci w wieku od urodzenia do 8 roku życia, pomocne 
w radzeniu sobie ze stresem i przemocą w domu lub w środowisku, 
stworzone przez National Association for the Education of Young Children.

Przystosuj się i udziel wsparcia
Porady ekspertów i narzędzia stworzone z myślą o COVID-19 
pomogą ci lepiej działać w imieniu młodych ludzi 

• Zestaw narzędzi „COVID-19 a konsultacja stanu psychicznego 
niemowląt i małych dzieci: jak świadczyć usługi w odmiennej 
rzeczywistości” pomaga usługodawcom dostosować badanie 
stanu psychicznego wczesnego dzieciństwa w okresie kryzysu 
spowodowanego COVID-19, przygotowane przez Ośrodek 
Doskonalenia Badań Stanu Psychicznego Wieku Niemowlęcego i Okresu 
Wczesnego Dzieciństwa (Center of Excellence for Infant and Early 
Childhood Mental Health Consultation) Uniwersytetu Georgetown.

• Webinarium „Rzecznitwo w okresie COVID-19: praktyczne wskazówki 
i najlepsze praktyki” zawiera wskazówki dotyczące reprezentowania 
małych dzieci i ich rodzin, stworzone przez Krajowe Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci (National Association of Counsel for Children).

• Seria webinariów: Maltretowanie i zaniedbywanie w okresie 
COVID-19” rozważa kwestie potencjalnych przypadków 
maltretowania i zaniedbywania w okresie COVID oraz role klinicystów, 
wizyt domowych, nauczycieli wczesnej edukacji oraz agentów służb 
ochrony praw dziecka, od ZERA do TRZECH. 

• Krajowy telefon zaufania ds. zapobiegania samobójstwom 
zapewnia bezpłatne i poufne wsparcie 24/7 osobom w sytuacjach 
stresowych, zasoby z zakresu zapobiegania i radzenia sobie w stanach 
kryzysowych dla ciebie i twoich najbliższych oraz najlepsze praktyki 
dla profesjonalistów. Zadzwoń pod numer 1-800-273-8255.

Przewodnik po usługach z 
zakresu zdrowia psychicznego 
dla dzieci, nastolatków i młodych 
ludzi w okresie COVID-19
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