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EPOKA  LODOWCOWA 

Wyobraź sobie, że w upalny letni dzień patrzysz w górę i zamiast bezchmurnego nieba widzisz powoli 

opadające płatki śniegu. Po dłuższej chwili padający śnieg przechodzi nagle w szalejącą dookoła 

Ciebie śnieżycę, która zamiast się skończyć, zamienia się w długą i ciężką zimę. Po kilku miesiącach 

zauważasz, że ta zima wcale nie ustępuje, a wręcz przeciwnie. Twoje zniecierpliwienie wywołuje 

sytuacja, która całkowicie wypiera panujący do tej pory czterosezonowy klimat. Tak naprawdę jest 

początkiem nowej epoki - epoki lodowcowej.

Wstęp
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Wszystko dookoła nas się zmieniło. My sami

się zmieniliśmy i służba młodzieżowa, którą 

znaliśmy do tej pory, także się zmieniła. Dlatego 

musimy sobie zadać ważne pytanie. Co te zmiany 

oznaczają dla nas, liderów młodzieżowych? Jaki 

ma to wpływ na młodych, którym służymy i ich 

potrzeby, które chcemy zaspokoić?

Szukając odpowiedzi, stworzyliśmy projekt 

badawczy, który miał na celu odpowiedzieć na 

pytanie:

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE POTRZEBY MŁODYCH 

LUDZI W POLSCE POWSTAŁE W WYNIKU 

PANDEMII?

W marcu i kwietniu 2021 roku przy wsparciu 

29 liderów młodzieżowych, przeprowadziliśmy 

badania jakościowe wśród nastolatków (13-19 

lat), które miały wyłonić ich największe potrzeby 

powstałe (lub wzmocnione) w wyniku pandemii. 

W całej Polsce przeprowadzonych zostało  

101 wywiadów (ponad 300 godzin rozmów  

w cztery oczy). Pytania miały na celu dać jasny 

obraz tego, w co nastolatki wierzą, co kochają  

i kim się stają. Na podstawie analiz dokonanych 

przez liderów, którzy prowadzili wywiady, udało 

nam się wyłonić 7 największych potrzeb.

Wstęp
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W niemal wszystkich wywiadach pojawiły się uniwersalne 

potrzeby, które młodzi ludzie pragną zaspokoić, a które 

jednocześnie mogą być zaadresowane do każdej  

z powyższych siedmiu pozycji w zestawieniu. Są to potrzeby: 

celu, powołania, motywacji, tożsamości, znaczenia, 

uznania, aprobaty, zachęcania, zauważenia, zrozumienia  

i bezpieczeństwa.

W dalszej części znajdują się opisy obecnego stanu życia 

młodzieży (wynik „epoki lodowcowej”), który obserwujemy 

w wywiadach w kontekście każdej z potrzeb, a także 

wyjaśnienie, jaki jest biblijny, zdrowy stan (Ogród Eden - Boży 

zamiar dla człowieka), który powinien stać się celem

w zaspokajaniu każdej z nich.

1. Potrzeba radzenia sobie  
z trudnościami.

2. Potrzeba wolności - testowania 
siebie, pokonywania przeszkód  
i podejmowania wyzwań.

3. Potrzeba prowadzenia  
w budowaniu osobistej i intymnej 
relacji z Bogiem.

4. Potrzeba odpowiedniego 
podejścia do funkcjonowania 
w świecie online.

5. Potrzeba bliskości w relacjach  
z rówieśnikami.

6. Potrzeba wsparcia we 
wszechstronnym rozwoju 
osobistym.

7. Potrzeba pomocy w radzeniu 
sobie z napięciami w relacjach 
z rodzicami.

7 GŁÓWNYCH POTRZEB 
MŁODYCH LUDZI
W POLSCE

Wstęp



06

Pandemia spowodowała
u mnie huśtawki nastrojów 
i problemy emocjonalne.

Czuję, że przez pandemię 
tracę wiele istotnych chwil 
w swoim życiu, których 
nie będę w stanie nadrobić.

Dlaczego jestem
taki leniwy?

POTRZEBA 
RADZENIA SOBIE
Z TRUDNOŚCIAMI

POTRZEBA #1
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Zauważamy, że młodzi ludzie zmagają się 

z bardzo różnorodnymi trudnościami, 

które mają wiele przyczyn i skutków. 

Obserwujemy, że młodzież nie jest 

obojętna na konflikty w rodzinie, 

odrzucenie, samotność, rozczarowanie, 

brak celu, zrozumienia i akceptacji. Ponadto 

nastolatki podkreślają negatywny wpływ 

na ich życie takich czynników jak lekcje 

online, rutyna, ograniczenie fizycznego 

przemieszczania się, nadmierna presja, 

oczekiwania, dostrzeganie swoich wad, 

brak umiejętności zarządzania czasem.

Wszystkie te trudności powodują nasilenie 

się poczucia wstydu, winy, zobojętnienia, 

depresji, zmęczenia, smutku, stresu, wahań 

emocjonalnych, a nawet lenistwa czy 

zaniżonego poczucia własnej wartości.

Z rozmów wynika, że młodzi ludzie próbują 

radzić sobie z powyższymi problemami 

poprzez uciekanie od rzeczywistości

w telefon - social media, seriale, a nawet 

różne pasje.

Potrzeba radzenia sobie z trudnościami



08

OGRÓD EDEN

Jednym z Bożych rozwiązań dla 
naszego cierpienia są inni wierzący, 
którzy mogą być dla nas źródłem 
siły, nadziei i pociechy.

Jednak w czasie pandemii młodzi ludzie zostali 

odcięci od innych. Dlatego wierzymy, że w obecnej 

sytuacji Bożym rozwiązaniem dla człowieka jest 

On sam, dający życie w zaufaniu, radości i pokoju, 

pomimo okoliczności, w których człowiek może 

się znaleźć.

Źródłem siły do życia i przezwyciężania 

przeciwności jest Jezus Chrystus, co możemy 

zaobserwować w życiu apostoła Pawła, który 

kiedy przebywał w więzieniu, pisał List do Filipian 

(4:4-13). Paweł zachęca naśladowców Jezusa 

do nieustannej radości, powierzania Bogu swoich 

trosk w modlitwie pełnej dziękczynienia, myślenia 

o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, 

czyste, co miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne 

pochwały, a także do postępowania zgodnego 

z Bożą nauką. Paweł dwukrotnie przekazuje 

obietnicę, że w wyniku tego Boży pokój będzie 

z nami i będzie strzec naszych serc i myśli 

w Chrystusie Jezusie (Flp 4:7 i 4:9).

Warto podkreślić, że Paweł doświadczał w swoim 

życiu bardzo wielu trudności (niewola, głód, 

cierpienie, niedostatek), ale jest przekonany, 

że wszystko może w Tym, który go wzmacnia, 

w Chrystusie (Flp 4:13).

Potrzeba radzenia sobie z trudnościami
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Liderze, naucz ich 

WYTRWAŁOŚCI 
W CIERPIENIU

Potrzeba radzenia sobie z trudnościami
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Zapisywanie trudności w dzienniku 
i omawianie ich z liderem.

2. Gra miejska wypełniona wyzwaniami.

3. Seria świadectw dotycząca trudności.

4. Utworzenie grup wsparcia (młodzież lub 
młodzież z liderem).

5. Młody człowiek rekrutuje swoją grupę 
wsparcia (dorosły, młody człowiek, ktoś 
z rodziny).

6. Stworzenie czatu z prośbami 
modlitewnymi.

7. Zoomy/spotkania modlitewne dla 
młodzieży.

8. Wspólne czytanie Biblii na temat  
np. cierpienia.

9. Seria wykładów (np. psychologa).

10. Narzędzie do mapowania swoich emocji.

Potrzeba radzenia sobie z trudnościami
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Tęsknię za normalnością  
i chciałabym otrzymać 
chociaż odrobinę takiej 
normalności w formie np. 
konferencji chrześcijańskich. 
Czuję się uwięziona, 
potrzebuję więcej przestrzeni.

Chciałabym mieć miejsce,  
w którym mogę być 
kreatywna. Chciałabym 
poczuć trochę wolności 
i przygody, być sobą 
bez obawy przed oceną 
innych.

POTRZEBA 
WOLNOŚCI - 
TESTOWANIA 
SIEBIE, 
POKONYWANIA 
PRZESZKÓD  
I PODEJMOWANIA 
WYZWAŃ

POTRZEBA #2
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EPOKA LODOWCOWA

Zauważamy, że młodzież 
doświadczała dużo mniej wyzwań 
stymulujących ich rozwój oraz 
kreatywność, a także poczucia 
„zamrożonego życia” z powodu 
obostrzeń ograniczających 
swobodne przemieszczanie się
i udział młodych ludzi w wydarzeniach 
społecznych.

Ogromny wpływ miał także wynikający z tego brak 

spontaniczności, nadmierna kontrola rodziców 

oraz związana z tym większa zależność od osób 

dorosłych (np. zakaz wychodzenia dzieci z domu 

bez dorosłych/rodziców). Widzieliśmy w życiu

młodzieży poczucie uwięzienia, brak sił oraz

brak możliwości ich regeneracji, tęsknotę za 

wolnością i normalnością, poczucie utraty cennych 

chwil, które wydają się nie do odzyskania.

Młodzi ludzie odczuwali tęsknotę za normalnością 

(np. za konferencjami chrześcijańskimi czy innymi 

wydarzeniami, a nawet za kontaktem z naturą). 

Skupiali się oni na poszukiwaniu hobby, pasji oraz 

spontaniczności w życiu codziennym, nawet

w najmniejszych decyzjach i pomysłach na 

spędzenie wolnego czasu.

Potrzeba wolności - testowania siebie, pokonywania przeszkód i podejmowania wyzwań.
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OGRÓD EDEN

Wierzymy, że Bóg dał nam wolną 
wolę, ale nie chce, abyśmy poddawali 
się pokusom. Pragnie, żebyśmy byli 
czyści poprzez zachowywanie tego, 
co On nam nakazuje.

Jedną z cech okresu dojrzewania jest rozwój 

niezależności i autonomii. Nastolatki chcą brać na 

siebie różnego rodzaju odpowiedzialność oraz 

odkrywać wartość/cel wielu rzeczy. W swoim 

postępowaniu często kierują się myśleniem: „Jaką 

kolejną granicę mogę przekroczyć?”. Pandemia 

wzmocniła ich potrzebę „wolności”. Pokonywanie 

przeszkód, testowanie siebie, wyzwania i przygody 

są nieodłącznym elementem ich rozwoju, bez 

którego nie budują swojej historii, tożsamości 

i charakteru.

Przykładem takiego zachowania jest Dawid, 

który od najmłodszych lat walczy ze zwierzętami 

jako pasterz, a potem podejmuje się walki 

z Goliatem; są uczniowie Jezusa porzucający 

swoje dotychczasowe życie albo tytułowy 

bohater przypowieści o synu marnotrawnym, 

który (w wyniku grzechu) chce się uniezależnić od 

rodziców i prowadzić „swoje własne” życie. 

Wierzymy, że Bóg jest Bogiem wolności, jednak 

jako przejaw swojej miłości wytycza pewne 

granice, aby nas chronić. Raduj się, młodzieńcze, 

w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś 

młody. Postępuj tak, jak każe Ci serce, i używaj, 

czego pragną Twoje oczy. Lecz wiedz, że za to 

wszystko pozwie Cię Bóg na sąd. W Pieśni nad 

Pieśniami 11:9 widzimy połączenie wolności, którą 

Bóg nam oferuje, ale i posłuszeństwa, które jest 

od nas wymagane. Zdrowym stanem jest zatem 

poszukiwanie wolności w ramach Bożych granic, 

wynikających z Jego miłości i woli.
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Liderze, nie bądź
LOCKDOWNEM DLA 

SWOJEJ MŁODZIEŻY.
STWÓRZ DLA NICH 

PRZESTRZEŃ DO 
WOLNOŚCI

Potrzeba wolności - testowania siebie, pokonywania przeszkód i podejmowania wyzwań.
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Wyjazd na survival.

2. Wymiana doświadczeń podczas spotkań 
- rozwiązywanie problemów i wspólna 
analiza sytuacji.

3. Organizacja nocki (młodzież decyduje 
o planie).

4. Wyjazd do innego miasta (robimy co 
chcemy).

5. Pomoc w poznaniu ich mocnych 
stron - odkrywanie ich pasji.

6. Podejmowanie wyzwań w służbie.

7. Seria wykładów na temat wolności.

8. Młodzież sama planuje event, 
np. konferencję.

9. Jedno spotkanie w miesiącu w 100% 
prowadzone i planowane przez 
młodzież.

10. Młodzież tworzy i prowadzi 
nabożeństwo dla całego kościoła.

Potrzeba wolności - testowania siebie, pokonywania przeszkód i podejmowania wyzwań.
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POTRZEBA 
PROWADZENIA 
W BUDOWANIU 
OSOBISTEJ 
I INTYMNEJ 
RELACJI  
Z BOGIEM

POTRZEBA #3

Chciałbym, aby ktoś pomógł 
mi w tych podstawowych 
rzeczach jak modlitwa, 
czytanie Biblii, czy rozmowa.

Chciałbym, aby ktoś 
przypominał mi o budowaniu 
relacji z Bogiem i dawał 
wskazówki na co zwrócić 
uwagę.

Potrzebuję wsparcia, 
zachęty i zrozumienia 
ze strony osoby, która 
będzie mnie duchowo 
prowadzić. Potrzebuję 
kogoś, kto będzie mnie 
prowadził.
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Zauważamy, że z jednej strony 
pandemia dała młodzieży więcej 
czasu na rozwijanie relacji  
z Bogiem, ale z drugiej strony również 
wzmocniła brak głębokiej relacji
z Nim oraz w wielu przypadkach 
pokazała brak wiedzy na temat tego, 
jak można wzrastać duchowo.

Jest to spowodowane tym, że młodzi nie

mają kogoś, kto jest autorytetem w sprawach 

duchowych, a także brakiem wspólnego czytania 

Biblii, wsparcia od mentora i bliskich oraz 

obserwacji relacji z Bogiem u innych. Pozostałe 

przyczyny to osamotniona walka ze złymi 

przekonaniami/myślami, brak rozmów w cztery 

oczy, brak bezpiecznych/zaufanych relacji. 

Obserwujemy u wielu młodych ludzi relację

z Bogiem opartą na służeniu i wykonywaniu zadań 

oraz większym pokładaniu zaufania w ludziach, na 

których opierają swoją tożsamość, niż w samym 

Bogu. W tym wszystkim zauważamy, że młodzież 

zmaga się z wyrzutami sumienia i porażkami 

wynikającymi z poczucia, że zawodzą samego 

Boga, co z kolei skutkuje odsunięciem Go na

drugi plan w ich życiu.

Wielu młodych zapragnęło duchowego 

doświadczenia Boga, a nie tylko Jego 

intelektualnego poznania. Niektórzy odczuli większą 

potrzebę Boga, gdy inne rzeczy zostały im zabrane, 

a także zrozumieli swoją potrzebę otrzymania 

wsparcia i zachęty od innych. Młodzi ludzie bardziej 

niż kiedykolwiek przedtem potrzebują osobistego 

prowadzenia w budowaniu ich relacji z Bogiem.

EPOKA LODOWCOWA
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OGRÓD EDEN

Wierzymy, że Bóg oczekuje od swoich 
dzieci współzależności (mamy 
budować sami siebie, ale także innych).

Całkowita niezależność („wzrastam sam i nie 

potrzebuję do tego nikogo”), oraz całkowita 

zależność od innych wierzących (pełne poleganie 

na ludziach) są pewnego rodzaju pułapkami,

w które wpadają dzisiaj młodzi ludzie. Natomiast 

obrazem Kościoła w Biblii jest ciało, budowla, 

rodzina. Są to metafory podkreślające całkowitą 

współzależność. Osobiste zaangażowanie osób 

dojrzalszych duchowo w budowanie osobistej 

relacji z Bogiem osób młodszych i mniej 

ugruntowanych jest niezbędne i kluczowe we 

wzroście Kościoła.

Świetnymi przykładami takiej współzależności są 

Eliasz i Elizeusz, Paweł i Tymoteusz albo sam Pan 

Jezus i Jego uczniowie. Są to relacje, w których 

ci ludzie wzajemnie się wspierają i zachęcają, ale 

czasami jedna z osób występuje w roli nauczyciela, 

osoby bardziej dojrzałej, która prowadzi. Zdrowym 

stanem jest zatem sytuacja, w której młody 

chrześcijanin posiada w swoim życiu osobę 

powołaną do prowadzenia go w uczniostwie. 

Uczniostwie, które jest intencjonalne, głębokie, 

oparte na Ewangelii i posłuszeństwie Bożemu 

Słowu.

Wierzymy, że każdy naśladowca Chrystusa 

dostał taką właśnie misję: Idźcie tedy i czyńcie 

uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać 

wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 

z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 

(Mateusza 28:19-20).

Potrzeba prowadzenia w budowaniu osobistej i intymnej relacji z Bogiem
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Liderze, nie ucz młodych 
BUDOWANIA RELACJI 
Z JEZUSEM OPARTEJ 

TYLKO NA SŁUŻBIE, 
NAUCZANIU  

I WSPÓLNOCIE, LECZ  
PROWADŹ ICH 

BEZPOŚREDNIO 
DO NIEGO

Potrzeba prowadzenia w budowaniu osobistej i intymnej relacji z Bogiem
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Przeprowadzenie wywiadów, ankiet lub 
dyskusji, opracowanie serii nauczań i działań 
na podstawie zebranych informacji (na temat: 
jak ludzie postrzegają Boga, relację z Nim 
i jakie mają w związku z tym pytania).

2. Organizowanie spotkań z młodymi sam na 
sam - spotkania na żywo.

3. Pomoc młodzieży w tworzeniu planów 
budowania intymnej relacji z Bogiem.

4. Pokazanie młodzieży, jak czytać Biblię i jak 
organizować „cichy czas”.

5. Dobranie młodzieży w pary (wzajemna 
odpowiedzialność i motywacja).

6. Spotkania z młodymi ludźmi i rozmawianie 
o ich życiu, sięganie do ich najbardziej 
aktualnych, głębokich i osobistych potrzeb.

7. Pomoc w budowaniu intymnej relacji 
miedzyludzkiej.

8. Budowanie osobistej relacji przez każdego 
lidera z minimum jedną młodą osobą.

9. Zaproszenie młodzieży do swojego 
codziennego, osobistego życia.

10. Pomoc w znalezieniu mentorów duchowych 
wśród dorosłych we wspólnocie.

Potrzeba prowadzenia w budowaniu osobistej i intymnej relacji z Bogiem
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POTRZEBA 
ODPOWIEDNIEGO 
PODEJŚCIA DO 
FUNKCJONOWANIA 
W ŚWIECIE ONLINE

POTRZEBA #4

Używam social mediów, 
by nadążyć za tym, co się 
dzieje - widzę, że ma to na 
mnie zły wpływ, jednak 
wciąż to robię.

Potrzebuję życia  tu  
i teraz, odpoczynku 
od social mediów.

Wiem, że dużo czasu 
spędzam na oglądaniu 
różnych filmików, jednak 
Internet pomaga mi się 
odstresować.
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EPOKA LODOWCOWA

Zauważamy, że młodzi ludzie mają 
mieszane uczucia względem 
Internetu i jego użytkowania.

W podejściu nastolatków do świata online widzimy 

połączenie miłości (możliwość podtrzymywania 

relacji) i nienawiści (szkoła online), pragnienia 

(ucieczka od rzeczywistości) i poczucia winy 

(marnowanie czasu). Dodatkowo nastolatki wierzą 

w kłamstwo, które mówi, że nie mają oni wpływu 

na to, w jaki sposób używają Internetu - czują 

bezradność i w ten sposób usprawiedliwiają swoje 

uzależnienie i marnowanie czasu. Są niezadowoleni 

z takiego stanu, od którego w konsekwencji chcą

uciekać.

Młodzi ludzie, którzy żyją w Internecie, mają 

zaburzony obraz norm, wartości, wzorców 

zachowań – skutkuje to pojawieniem się dużej 

presji, stresu, niepokoju i niezadowolenia z życia. 

Młodzież paradoksalnie usiłuje poradzić sobie

z tą sytuacją poprzez jeszcze większą ilość czasu 

spędzonego w Internecie (np. Netflix).

Potrzeba odpowiedniego podejścia do funkcjonowania w świecie online
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OGRÓD EDEN

Wierzymy, że człowiek ma władzę 
nad stworzeniem. Może wybierać 
(filtrować) to, co wpuszcza do 
swojego życia.

Jednocześnie Internet powinien być traktowany 

i wykorzystywany jak błogosławieństwo i powód 

do wdzięczności. Człowiek powinien mieć ustalone 

granice w tym, jak używa Internetu. Kiedy Bóg 

stworzył świat, dał ludziom nad nim władzę – 

Bożym zamiarem nie jest to, żeby człowiek był 

ofiarą stworzenia.

W 6 rozdziale 1 Listu do Koryntian Paweł 

umieszcza przykład odpowiedniej postawy: 

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest 

pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, 

by cokolwiek mną zawładnęło. (1 Kor 6:12, 

podobny fragment: 1 Kor 10:23). Trzeba jednak

uświadomić sobie, że człowiek jest grzeszny –

nie zawsze robi to, co zgodne z jego dobrymi 

chęciami i Bożą wolą (Rzymian 7:14-25), dlatego 

nawet wierzący młodzi ludzie dokonują złych 

wyborów w kwestii korzystania z Internetu – 

wybawieniem od grzechu jest Jezus Chrystus. 

Odpowiednie używanie Internetu zawsze będzie 

wiązało się z poświęceniem i sprzeciwieniem się 

temu, co jest normalne w dzisiejszym świecie: Nie 

podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. 

Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, 

abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co 

jest dobre, przyjemne i doskonałe. (Rzymian 12:2).
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Liderze, nie wpędzaj ich 
W JESZCZE WIĘKSZĄ 

NIENAWIŚĆ I POCZUCIE 
WINY, ALE POMÓŻ IM 

KORZYSTAĆ Z INTERNETU  
W ŻYCIODAJNY  

I POŻYTECZNY SPOSÓB

Potrzeba odpowiedniego podejścia do funkcjonowania w świecie online
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Prowadzenie przez młodzież dziennika 
i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: jak to, 
co dzisiaj oglądałem w Internecie, wpływa na 
postrzeganie mnie i świata dookoła.

2. Dyskusja lub warsztaty na temat: jak Jezus 
używałby Internetu dzisiaj?

3. Social media - rzucenie wyzwania; jedno 
zdjęcie lub jeden tekst, które nie są 
wyidealizowane (zapraszanie innych do 
podjęcia wyzwania).

4. Zachęcenie młodzieży do stworzenia planu, 
harmonogramu na cały tydzień -> mniej 
internetu = większe zadowolenie z życia.

5. Wzajemna odpowiedzialność wśród 
młodych. Wyzwanie: dzień bez Instagrama 
(np. użycie aplikacji - hodowanie lasu, 
konkurs).

6. Wspólne oglądanie serialu i użycie Biblii, wcelu 
przeanalizowania jego treści.

7. Wspólne oglądanie filmu „Dylemat społeczny” 
oraz dyskusja.

8. Ograniczenie Internetu w formie rywalizacji. 
Użycie aplikacji, która liczy czas. Kto spędził 
najmniej czasu przed ekranem, dostaje punkt, 
a najlepszy na koniec otrzymuje nagrodę.

9. Wyjazd dla młodzieży w atrakcyjne miejsce 
bez dostępu do Internetu.

10. Ćwiczenie krytycznego myślenia 
o negatywnym wpływie gier, filmów itp.

Potrzeba odpowiedniego podejścia do funkcjonowania w świecie online
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POTRZEBA 
BLISKOŚCI 
W RELACJACH 
Z RÓWIEŚNIKAMI

POTRZEBA #5

Chciałabym wrócić do 
szkoły, ponieważ wtedy 
można budować relacje 
w sposób naturalny.

Boję się samotności. 
Chcę być kochana 
i wysłuchana.

Chciałabym mieć 
prawdziwych przyjaciół. 
Chciałabym, żeby nasze 
relacje byly głębokie, żebyśmy 
mogli się wspierać, gdy jest 
ciężko oraz śmiać z głupot.
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Zauważamy, że młodzi ludzie 
zwracają uwagę na samotność, 
która doskwiera im z powodu braku 
możliwości pielęgnowania relacji na 
żywo, tworzenia relacji w naturalnym 
środowisku (np. szkoła), a także 
możliwości bycia zauważonym.

Pandemia wywołała u nastolatków nieustanne 

poczucie, że czegoś im brakuje. Usiłują znaleźć 

swoją receptę na szczęście. Doświadczają 

szoku spowodowanego tym, że coś, co 

było normalnością, nagle zostało zabrane. 

Wyolbrzymiają komunikaty, które są do nich 

kierowane, co jest wynikiem ograniczenia ilości 

bodźców i reakcji innych ludzi w ich życiu.

Młodzi ludzie wierzą, że nie mogą nic z siebie 

dać, dlatego, że nie mają nic wartościowego. 

Prowadzi to do egoistycznego podejścia do relacji – 

nastawionego na zaspokojenie osobistych potrzeb 

(szczególnie bliskości).

Nastolatkowie w trakcie pandemii tkwili 

w emocjonalnym błędnym kole: z powodu fizycznej 

izolacji nie mieli możliwości prowadzenia bliskich 

relacji, dzięki którym mogliby zobaczyć i poznać, co 

przeżywają inni, przez co czuli się jeszcze bardziej 

samotni w swoim cierpieniu. To z kolei prowadziło 

ich do egoistycznego skupienia się tylko na swoich 

potrzebach, których nie mogli zaspokoić bez 

bliskich relacji.

EPOKA LODOWCOWA
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OGRÓD EDEN

Wierzymy, że pragnienie posiadania 
głębokich i zdrowych relacji jest 
biblijne.

Bóg stworzył człowieka z taką potrzebą (Adam 

i Ewa). Nawet Jezus potrzebował bliskich osób (np. 

w ogrodzie Getsemane pragnął wsparcia uczniów). 

Konieczne jest natomiast zrozumienie biblijnego 

celu relacji. Źródłem miłości jest Bóg i tylko Jego 

miłość, spływająca przez nas na innych, może 

zaspokoić nasze pragnienie bliskości w relacjach. 

Przykładem takiej miłości jest dodawanie wartości 

innym, błogosławienie, dostrzeganie innych, bycie 

z kimś, by coś z siebie dać (budować, zachęcać 

i kochać), a nie coś zyskać dla siebie (tak jak 

Jonatan, który był w stanie poświęcić wszystko dla 

Dawida).

Kiedy będziemy wychodzić naprzeciw potrzebom 

innych oraz doceniać wartość naszego wpływu na 

nich, wtedy doświadczymy bliskości w relacjach, 

której tak bardzo pragniemy. Wierzymy, że 

jako chrześcijanie jesteśmy powołani do 

bezinteresownej miłości, gotowej do poświęceń dla 

innego człowieka.

Potrzeba bliskości w relacjach z rówieśnikami
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Liderze, nie lekceważ 
POTRZEB NASTOLATKÓW, 

ALE POMÓŻ MŁODZIEŻY 
W KSZTAŁTOWANIU 

BEZINTERESOWNEJ 
POSTAWY W BUDOWANIU 

ICH RELACJI

Potrzeba bliskości w relacjach z rówieśnikami
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Przeprowadzenie testu języków miłości wraz 
z praktycznym wymiarem stosowania ich.

2. Gra: wybranie losowo kogoś z grupy 
i okazywanie tej osobie w tajemnicy miłości 
w tej osoby języku.

3. Kształtowanie świadomości, że mamy 
wychodzić z inicjatywą i kochać innych; 
wyzwanie do kochania ludzi w młodzieżówce 
i poza nią.

4. Nauczanie: jak rozwiązywać konflikty? 
Co niszczy bliskość i jak poprawić relacje?

5. Nauczanie: jak ludzie mogą najpierw 
doświadczyć bożej miłości?

6. Młodzi ludzie dobierają się w pary/grupy 
i dostają roślinę, aby się nią opiekować.

7. Po młodzieżówce dobranie w pary osób, 
które się nie znają, i wyzwanie polegające 
na rozmowie o życiu i nauczaniu.

8. Budowanie intymnych relacji z innymi - 
losowe wybieranie, kogo zapraszam do 
swojego domu.

9. Pomoc młodym w rozpoznaniu swoich 
potrzeb i tego, czy wszystko właściwie 
funkcjonuje w relacjach.

10. Warsztaty: rozmowa z psychologiem 
o relacjach.

Potrzeba bliskości w relacjach z rówieśnikami
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POTRZEBA 
WSPARCIA WE 
WSZECHSTRONNYM 
ROZWOJU 
OSOBISTYM

POTRZEBA #6

Chcę się rozwijać, ale 
za bardzo nie wiem, 
w którą stronę mam 
iść w życiu.

Potrzebuję celu  
do którego mogę dążyć 
oraz osoby, która będzie 
mi kibicować w procesie.
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EPOKA LODOWCOWA

Zauważamy, że młodzi ludzie traktują 
wszechstronny rozwój jako ważną 
potrzebę w swoim życiu.

Pragną być produktywni i efektywni. Jednak

w ramach tego tematu zaobserwowaliśmy trzy 

obszary problemów:

1. Brak motywacji i pojawienie się ogromnych 

barier w rozwoju (np. brak umiejętności, 

bezsilność, bezradność, presja rodziców, 

brak wsparcia, traktowanie szkoły online jako 

przeszkody, nieumiejętność zarządzania czasem).

2. Brak wizji, celu i sensu płynącego z tożsamości

(pojawia się strach przed zmarnowaniem 

życia, dołączanie do wielu grup w celu odkrycia 

tożsamości, brak otwartości na ludzi ale też 

pragnienie pokonania słabości, osiąganie celów 

związanych z pasjami i talentami, świadomość tego, 

że ich pragnieniem i priorytetem jest posiadanie 

celu w życiu i rozwój – przedstawiane jednak jako 

potrzeba).

3. Potrzebę wsparcia i prowadzenia w rozwoju 

ze strony dorosłych i rówieśników (poczucie, 

że rozwój charakteru, pasji, emocji, dojrzałości, 

życia duchowego nie jest możliwy bez pomocy 

liderów/rówieśników, niskie poczucie własnej 

wartości, dużo samopotępienia, pragnienie uznania, 

aprobaty, afirmacji ze strony dorosłych – rodziców, 

nauczycieli, liderów).

Młodzi ludzie próbują zaspokoić tę potrzebę na 

wiele różnych sposobów. Niektórzy poszukują 

rozwoju poza szkołą, poza domem, poza 

wskazówkami rodziców. Młodzież stara się 

znaleźć mentora – osobę, której można zaufać 

(od takiej osoby chcą czerpać motywację, cenne 

uwagi i aprobatę). Czują się bezradni, niezdolni 

do przemiany lub starają się jakoś sobie radzić, 

np. poprzez kształtowanie samodyscypliny lub 

umiejętność zarządzania czasem. Nastolatki 

poszukują liderów, wsparcia i osób, których mogą 

naśladować.

Potrzeba wsparcia we wszechstronnym rozwoju osobistym
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OGRÓD EDEN

Wierzymy, że odpowiedzią na 
zniechęcenie w życiu młodych ludzi 
nie jest „zmotywowanie ich”.

Prawdziwą potrzebą nastolatków jest 

doświadczanie Boga i Jego wszechstronnej troski, 

zarówno wtedy, gdy mają motywację, jak i kiedy są 

zniechęceni (tak jak Eliasz). Młodzi ludzie muszą 

wzrastać w wierności, wytrwałości, oddaniu 

pomimo przeciwności i braku chęci/motywacji. 

Bohaterowie wiary robią to co właściwe, kiedy nie 

widzą nagrody na horyzoncie – naszym zadaniem 

jest życie w wytrwałości i zwrócenie naszych 

oczu na Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem 

(Hebrajczyków 10:36-39; 11:1-40; 12:1-3).

Wierzymy także, że Bóg stworzył pracę po 

to, aby dać nam cel, znaczenie i spełnienie 

(Adam w ogrodzie Eden). Dał nam także talenty, 

które mamy wykorzystywać na Jego chwałę 

(Przypowieść o talentach).

Praca jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy – 

kim Bóg nas stworzył. Powinniśmy najpierw odkryć 

naszą tożsamość, a potem wyrazić ją w pracy, 

życiowych celach i decyzjach.

Wierzymy, że Bóg troszczy się o całą osobę – 

dla Niego nie ma podziału na sfery „duchowe” 

i „nieduchowe”. Cokolwiek robimy, powinniśmy 

robić dla chwały Pana! (Kolosan 3:23-24). Taka 

była postawa i życie m.in. Daniela i Józefa – nawet 

na wygnaniu i w więzieniu wywyższali Boga 

poprzez swoją pracę. Z kolei potrzeba posiadania 

lidera, który wspiera w wytrwałości i rozwoju, jest 

naturalna i biblijna (Paweł i Tymoteusz).
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Liderze, nie oddzielaj 
DUCHOWEGO WZROSTU 
MŁODZIEŻY OD 
RESZTY ICH ŻYCIA, ALE 
PROWADŹ I INWESTUJ 
KSZTAŁTUJĄC ICH  
CAŁE ŻYCIE

Potrzeba wsparcia we wszechstronnym rozwoju osobistym
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Pomoc młodzieży w zrozumieniu, 
w jaki sposób Bóg mnie stworzył, pomoc 
w zrozumieniu siebie (różnego rodzaju testy 
osobowości).

2. Pomoc młodzieży w rozwijaniu ich talentów, 
(kiedy ktoś już wie, co ma robić, ale nie wie 
jak).

3. Komunikowanie młodzieży rzeczy, w których 
są bardzo dobrzy, podkreślanie ich mocnych 
stron.

4. Integracja życia młodzieży z życiem 
dorosłych, show day - młodzi spędzają pół 
dnia obserwując dorosłych z kościoła w ich 
pracy.

5.  „I am second” - zrobić video/wywiad 
o młodzieży, o tym jakie mają talenty.

6. Stworzenie sieci/platformy zainteresowań 
dla ludzi z różnych młodzieżówek, z różnych 
miast.

7. Wspólne dbanie o pasje np. rajdy rowerowe.

8. Wspólny udział lub organizacja kursów/ 
warsztatów pogłębiających wiedzę 
i umiejętności.

9. Odwiedzanie młodzieży podczas ich 
treningów, zajęć sportowych i innych zajęć 
dotyczących ich pasji.

10. Profesjonalny rozwój liderów w obszarze 
prowadzenia ludzi.

Potrzeba wsparcia we wszechstronnym rozwoju osobistym
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POTRZEBA 
POMOCY 
W RADZENIU 
SOBIE 
Z NAPIĘCIAMI 
W RELACJACH 
Z RODZICAMI

POTRZEBA #7

Ranią mnie zarzuty 
ze strony mamy 
(są prawdziwe), ale 
kierowane bez empatii.

Czuję, że rodzice mnie 
nie szanują i nie rozumieją 
np. tego, że czasami też 
potrzebuję odpocząć.
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Zauważamy, że młodzi ludzie pragną 
bliskości i więzi w relacji ze swoimi 
rodzicami.

Mimo wielu wyzwań i problemów w tych relacjach, 

jest to dla nich bardzo ważne. Relacje te są oparte 

na miłości, szacunku i obustronnym pragnieniu 

bliskości, jednak mimo to jest w nich dużo napięć.

Z jednej strony wynikają one z normalnych 

problemów i wyzwań obecnych w relacjach 

rodzinnych, a z drugiej - napięcia te są wzmacniane 

przez brak stabilności i codziennego rytmu, 

obciążenia, stres i dużo większą ilość czasu 

spędzaną wspólnie w domu, co jest dla młodych 

ludzi przytłaczające.

Odczuwają brak empatii ze strony rodziców, nawet 

jeśli ich krytyka jest często słuszna. Wszelkie 

konflikty rodzinne wywołują wiele stresu i wahań 

emocjonalnych.

Młodzież pragnie doświadczać pokoju, braku 

kłótni i ogólnej poprawy sytuacji w rodzinie. 

Jednak największą potrzebą młodych ludzi, 

którą komunikują najczęściej, jest potrzeba bycia 

zrozumianymi i nieocenianymi przez rodziców. 

Wielu z nich czuje, że rodzice ich nie słuchają, 

nie rozumieją ich stresu i potrzeby odpoczynku, 

a co najgorsze - po prostu nie uznają ich pragnień 

i emocji.

Młodzież oczekuje od swoich rodziców zaufania 

oraz miłości wyrażonej bezwarunkową akceptacją 

i zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa.

EPOKA LODOWCOWA
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OGRÓD EDEN

Wierzymy, że będąc stworzonymi 
na podobieństwo Jezusa, zostaliśmy 
ukształtowani z potrzebą miłości, 
zadowolenia, miejsca i tożsamości 
doświadczanej ze strony ojca czy 
rodziców.

Widzimy to w słowach, które Bóg Ojciec 

wypowiedział o swoim Synu Jezusie: Ten jest 

Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, 

jego słuchajcie! (Mateusza 17:5). Rolą rodziców 

jest odbicie/przekazanie tej Bożej miłości oraz 

wskazanie Boga Ojca jako źródła zaspokojenia tych 

potrzeb.

Czytając Biblię, widzimy, że Bóg udziela nam kilku 

wskazówek dotyczących relacji dziecko - rodzice, 

które pomagają zrozumieć jej zdrowy stan.  

W 3 rozdziale Listu Jakuba widzimy, że śmierć 

i życie są w mocy słów, które wypowiadamy. 

Zarówno dzieci, jak i rodzice, powinni uważać 

na słowa, które wypowiadają do siebie 

nawzajem. Relacja rodziców z dziećmi powinna 

charakteryzować się wzajemnym szacunkiem 

oraz posłuszeństwem ze strony dzieci. Z kolei 

nieuniknione konflikty rodzinne powinny być 

rozwiązywane w Boży sposób, prowadząc do 

pojednania i odnowienia relacji, a nie wygrania kłótni 

czy udowodnienia swojej racji.

Potrzeba pomocy w radzeniu sobie z napięciami w relacjach z rodzicami.
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Liderze, wyjdź naprzeciw 
POTRZEBOM MŁODZIEŻY, 
POMAGAJĄC RODZICOM 
I DZIECIOM WE WZAJEMNYM 
ZROZUMIENIU

Potrzeba pomocy w radzeniu sobie z napięciami w relacjach z rodzicami.
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POMYSŁY NA DZIAŁANIE

1. Uświadomienie młodym ludziom 
kluczowego znaczenia ich relacji w domu 
i ogromnego wpływu tych relacji na ich 
rozwój - regularne proponowanie wyzwań, 
jakie mogą podjąć, aby te relacje poprawić.

2. Warsztaty (dla młodzieży i dla rodziców) na 
temat wzajemnego zrozumienia.

3. Rozwiązywanie konfliktów - wyposażanie 
w konkretne narzędzia.

4. Dyskusja, w której uczestniczy młodzież, 
rodzice i eksperci. Każdy komunikuje swoje 
potrzeby i emocje, eksperci komentują.

5. Spotkanie na temat komunikacji w relacjach.

6. Przeprowadzanie wywiadów z rodzicami na 
spotkaniach dla młodzieży.

7. Praca z rodzicami - wyposażenie rodziców 
do słuchania i zadawania pytań.

8. Outback - wyjazd rodzic – dziecko.

9. Organizowanie wyjazdów rodziców 
z dziećmi.

10. Nauczanie w kościele na temat rodziny.
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1. Planując działania, pamiętaj, by samemu 
być zaangażowanym.

2. Młodzieżówka nie zaangażuje się 
w działania, jeśli nie będzie miała poczucia 
odpowiedzialności i ich własności.

3. Planując działania pamiętaj, aby uczynić je 
priorytetem waszej służby.

4. Rodzice są chętni i otwarci na pracę nad 
relacjami ze swoimi dziećmi.

5. Nie opieraj działań na jednorazowym 
wydarzeniu. Podejmuj działania 
regularnie i często.

6. Ważna jest profilaktyka, a nie tylko 
reagowanie na powstały problem lub 
potrzebę.

W czerwcu 8 różnych grup młodzieżowych zaprojektowało doświadczenia (wprowadziło innowacje 

do swoich służb), które miały na celu zaspokojenie odkrytych w badaniach potrzeb. Na koniec 

podsumowano wszystkie doświadczenia i wyciągnięto wnioski, które mogą pomóc w planowaniu 

kolejnych działań. Oto one:

WNIOSKI
Z EKSPERYMENTÓW
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Do

Feel

become

love
belie

ve

K
now

TRÓJKĄT SERCA
Do przeprowadzenia badań został użyty specjalnie przygotowany do tego celu, protokół pytań. 

Został on zaprojektowany z użyciem tzw. TRÓJKĄTU SERCA – modelu służącego do zadawania 

pytań docierających do samego wnętrza człowieka – do jego serca. To miejsce, którym tak naprawdę 

jesteśmy najbardziej zainteresowani, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą i te badania.
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Model TRÓJKĄT SERCA zakłada, że nasze 

ludzkie doświadczenie można określić

za pomocą 3 wymiarów: tego, co wiemy, 

tego, co czujemy i tego, co robimy 

(KNOW, FEEL, DO). Jednak jeżeli interesuje 

nas prawdziwa zmiana ludzkiego serca, 

musimy przyznać, że te 3 wymiary

nie wystarczają. Ktoś może czuć się 

podekscytowany, ale nigdy nie poczuje 

prawdziwej pasji. Ktoś może nabyć wiedzy

i umiejętności ale nigdy nie zamieni ich 

w trwały nawyk. Dlatego to, co jest dla nas 

najcenniejsze, jeśli chodzi o serca młodych 

ludzi, to źródła ich wartości, motywacji, 

poświęcenia. Dlaczego są na to gotowi 

i dlaczego są w tym wytrwali. Co nimi 

kieruje.

Przemianę serca trudno określić słowami. 

W modelu TRÓJKĄT SERCA pytania serca 

dotyczące wiedzy to pytania dotyczące 

tego, w co wierzą młodzi ludzie (BELIEVE).

Pytania serca dotyczące tego, co czują, to 

pytania dotyczące tego, co młodzi ludzie 

kochają (LOVE). A pytania serca dotyczące 

tego, co młodzież robi, to pytania dotyczące 

tego, kim młodzież się staje (BECOME).

Model ten ma na celu dotarcie pytaniami 

do serca człowieka i znalezienia jego 

najgłębszych motywacji, pasji, miłości 

i wierzeń. Posłużyliśmy się tym modelem 

przy tworzenia protokołu wierząc, że 

pomoże on nam zadać właściwe pytania 

we właściwy sposób. Pytania, które 

pomogą nam odkryć potrzeby młodych 

ludzi w naszym kraju... I to udało się.
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Pytanie badawcze

PROTOKÓŁ
PYTAŃ

Jakie są największe potrzeby młodych ludzi 

w Polsce wynikające z pandemii?

Założenie: kryzys objawia prawdę na temat 

naszych potrzeb (wyostrza obraz, pomaga 

nam zrozumieć, jakie są nasze największe 

potrzeby), ale też tworzy nowe potrzeby 

wywołane nowymi okolicznościami w życiu.
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1. (DO) Z pewnością Twoja rutyna uległa zmianie 
ze względu na COVID, szkołę online itp. Powiedz 
mi, jak wygląda Twój typowy dzień i co robisz (od 
wstania rano z łóżka do pójścia spać). Która część 
dnia jest Twoją ulubioną i dlaczego?

2. (BELIEVE) Patrząc na to, co robisz, które 
z rzeczy wykonywanych przez Ciebie są warte 
Twojego wysiłku?

3. (LOVE) Opowiedz o rzeczach, które wytrwale 
robisz w swoim życiu, a które nie sprawiają Ci 
radości, ale wiesz, że są one dla Ciebie na tyle 
ważne, aby stale się tym zajmować. Dlaczego to 
robisz? (np. czytanie książek, nauka angielskiego, 
dieta, sport)

4. (DO) Jak spędzasz czas w Internecie i dlaczego 
w taki sposób? Co robisz i jak dużo czasu Ci to 
zajmuje? (gry komputerowe, czytanie, YouTube, 
social media, Netflix, coś innego?) (become) Jaki 
ma to na Ciebie wpływ?

5. (BECOME) Która część Twojego dnia lub 
tygodnia jest najważniejsza w procesie stawania 
się osobą, którą chcesz być?

6. (FEEL) Kiedy w ciągu ostatniego roku czułeś się 
najlepiej?

7. (FEEL) Kiedy w ciągu ostatniego roku czułeś się 
najgorzej?

8. (FEEL) Co na co dzień powoduje największe 
wahania/burze nastrojów w Twoim życiu?

9. (LOVE) Co lub kto sprawia, że chce Ci się żyć? 
Co lub kto, według Ciebie, odbiera Ci chęć do 
życia?

10. (BELIEVE) Gdybyś mógł stać się „szefem świata”, 
to co zmieniłbyś odnośnie życia nastolatków  
w pandemii?

Priorytety 
i motywacje

Protokół pytań
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1. (KNOW) Jak życie podczas pandemii 
zmieniło sposób, w jaki na siebie patrzysz?

2. (FEEL) Co lubisz w sobie najbardziej? Co Cię 
w Tobie najbardziej frustruje?

3. (BECOME) Jeśli mógłbyś coś 
w sobie zmienić, żeby być z siebie bardziej 
zadowolony, co by to było?

4. (BELIEVE) Jakie są największe przeszkody 
w Twoim życiu, które powstrzymują Cię 
przed tą zmianą?

5. (INTRO) Większość ludzi przynależy 
do jakichś grup, z którymi coś robi. Do 
jakich grup Ty należysz? (grupa taneczna, 
sportowa, młodzieżówka w kościele, 
subkultura).

6. (DO) Opowiedz mi o nich. Co robicie? Jak się 
spotykacie?

7. (FEEL) Jak COVID wpłynął na waszą grupę?

8. (FEEL) Co w tej grupie sprawia, że jesteś 
szczęśliwy?

9. (BECOME) W jaki sposób pomaga Ci 
przebywanie z tą grupą ludzi? Jaki ma to na 
Ciebie wpływ?

10. (LOVE) Jaka jest najważniejsza rzecz, której 
by Ci brakowało lub którą byś stracił, gdybyś 
nie należał do tej grupy?

Protokół pytań

Tożsamość
i przynależność



47

1. (NO TRIANGLE) Co pomogło Ci w ostatnim 
roku zbliżyć się do Boga?

2. (DO) Co w ostatnim roku pandemii zrobiłbyś 
inaczej, by pozostać blisko Boga?

3. (FEEL) Gdy myślisz o swojej relacji z Bogiem, 
jakie uczucia to w Tobie wywołuje?

4. (LOVE) JakTwoja relacja z Bogiem powinna 
wyglądać w przyszłości?

5. (KNOW) Czy z powodu okoliczności 
wywołanych pandemią odkryłeś w swoim 
życiu jakieś duchowe potrzeby, których 
wcześniej nie dostrzegałeś?

6. (BELIEVE) Jak zmieniło to Twój sposób 
patrzenia na to, czym jest relacja z Bogiem?

7. (KNOW) Gdybyś mógł wybrać jedną osobę, 
która miałaby Ci duchowo pomóc się 
rozwijać, kto by to był i dlaczego? Jakie cechy 
tej osoby podziwiasz?

8. (DO) Jakie rzeczy mogłaby zrobić ta osoba, 
by pomóc Ci dbać o relację z Bogiem?

9. (BECOME) Co by się w Tobie zmieniło, 
gdybyś otrzymał pomoc od tej osoby?

10. (BELIEVE) Czego doświadczyłeś, czego 
(praktycznie) nauczyłeś się od tej osoby, co 
widziałeś w życiu tej osoby, że byłbyś skłonny 
przekazać to lub zrobić dla innych?

Duchowość
Kolejność pytań jest celowa: najpierw pytamy o nich samych, ich relację z Bogiem, później
o to, czego by oczekiwali od kogoś innego, a na końcu o to, co by chcieli dać innym.

Protokół pytań
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1. (KNOW) Jak myślisz, jaka jest największa 
potrzeba/wyzwanie obecnie w Twoim życiu?

2. (BELIEVE) Gdzie szukasz rozwiązania?

3. (BELIEVE) Jeśli ta potrzeba byłaby 
zaspokojona, co by to zmieniło?

4. (FEEL) Za czym najbardziej tęsknisz 
w swoim życiu podczas pandemi (ludzie, 
miejsca, rzeczy, aktywności)?

5. (LOVE) Co ta tęsknota pokazuje Ci na temat 
pasji w Twoim życiu?

6. (FEEL) W jakich obszarach Twojego życia nie 
jesteś rozumiany przez dorosłych (rodziców, 
nauczycieli)?

7. (KNOW) Co chciałbyś, aby dorośli wiedzieli  
o Tobie?

Protokół pytań

Potrzeby
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Relacje

1. (FEEL) OOpisz, co czujesz, gdy myślisz 
o swojej sytuacji rodzinnej podczas 
pandemii..

2. (LOVE) Jak chciałbyś, aby to się zmieniło?

3. (LOVE) Kiedy myślisz o rodzinie, którą 
założysz w przyszłości, jaka jest jedna 
wartość, którą chciałbyś w niej widzieć 
i dlaczego? (believe) Jaka jest jedna rzecz, 
którą Twój lider mógłby zrobić, aby pomóc 
Ci w Twojej sytuacji w domuu?

RODZINA

1. (FEEL) Jak bardzo jesteś zadowolony ze 
swoich relacji z przyjaciółmi? Co chciałbyś 
zmienić w tych relacjach?

2. (KNOW) Pomyśl o jednej bliskiej Ci osobie. 
Jaka jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, 
przez które teraz ta osoba przechodzi? 
(believe) Gdybyś miał pewność, że zrobi 
ona to, co jej powiesz, jaką radę byś jej dał?

PRZYJAŹŃ
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Relacje

1. (FEEL) Jak pandemia wpłynęła na Twoje 

pragnienie bycia w relacji?

2. (LOVE) W jaki sposób pandemia wpływa 

na Twoje decyzje i zachowanie związane 

z brakiem związku w Twoim życiu?

3. (LOVE) Patrząc na bycie singlem podczas 

pandemii, co odkryłeś na temat tego, skąd 

bierze się Twoja wartość i co sprawia, że 

jesteś szczęśliwy?

MIŁOŚĆ (SINGIEL)

1. (FEEL) Jak pandemia wpłynęła na Wasz 

związek oraz Wasze oddanie w nim?

2. (LOVE) W jaki sposób pandemia wpływa na 

Twoje decyzje i zachowanie w kontekście 

relacji romantycznych?

3. (LOVE) Kiedy zastanawiasz się nad 

swoim związkiem w okresie pandemii, 

co odkrywasz na temat tego, skąd bierze 

się Twoja wartość i co sprawia, że jesteś 

szczęśliwy?

MIŁOŚĆ (W ZWIĄZKU)






