Zmiana Miejsca Zamieszkania
Zmiana srodowiska w zwiazku z przeprowadzka to jedno z najbardziej stresogennych doswiadczen,
przed jakim moze stanac rodzina. Takie zmiany, zwlaszcza jesli sa one czeste, szczególnie zle
znoszone sa przez dzieci. Najbardziej przezywa stres dziecko, które jest jedynakiem i nie ma w tym
trudnym okresie oparcia w rodzenstwie.
Przeprowadzka oznacza koniec starych przyjazni, a w nowej grupie kazdy wydaje sie juz miec swego
najlepszego przyjaciela lub nalezec do jakiejs "paczki" dajacej poczucie bezpieczenstwa. "Nowy" czuje
sie osamotniony i to w sytuacji, gdy jednoczesnie moga sie pojawic problemy z przystosowaniem do
nowego programu. Niektóre zajecia beda dla dziecka stresujace, jesli okaze sie opóznione w stosunku
do nowej grupy, na innych bedzie sie nudzilo, jesli dane umiejetnosci opanowalo.
Przedszkolne dzieci sa specyficznie narazone na negatywne skutki przeprowadzki, znajduja sie one w
tej fazie cyklu rozwojowego, kiedy to stopniowo uniezalezniaja sie od rodziców, a w ich zyciu
zaczynaja nabierac znaczenia takze inne autorytety oraz grupa rówiesnicza. Zmiana miejsca
zamieszkania moze zaklócic te procesy i spowodowac powrót do wiekszej zaleznosci od rodziców.
Ogólnie mozna jednak powiedziec, ze im starsze dziecko, tym wieksze trudnosci wiaza sie dla niego z
przeprowadzka, poniewaz utrata zaprzyjaznionych kolegów jest tym bardziej bolesna, im wieksza role
w zyciu dziecka pelni grupa rówiesnicza. Dziecko szkolne, zwlaszcza nastoletnie, moze uparcie
protestowac przeciwko zmianie miejsca zamieszkania oraz prosic o pozostawienie go w rodzinnym
miescie u krewnych lub znajomych. Niektóre dzieci nie mówia wprost o swoich przezyciach, ale
rodzice powinni miec na uwadze ewentualne zmiany w ich zachowaniu, takie jak: obnizenie ocen w
szkole, zmniejszony apetyt, zamykanie sie w sobie, drazliwosc, zaklócenia snu czy inne sygnaly
wskazujace na dramatyczne przezywanie sytuacji.
Niejednokrotnie stres, jaki przezywa dziecko, mniej odzwierciedla jego wlasne obawy, a jest raczej
reakcja na zdenerwowanie rodziców zwiazane ze zmiana miejsca pobytu. Gdy jedno z nich jest
przeciwne przeprowadzce, konflikt taki poteguje rozterke dziecka.
Gdy objawy depresji i stresu utrzymuja sie u dziecka dluzej, rodzice powinni zglosic sie do lekarza
rodzinnego, pediatry lub poradni rejonowej z prosba o skierowanie do psychiatry dzieciecomlodziezowego, który oceni, czy fizyczne i psychiczne nastepstwa stresu wymagaja terapii. W toku
terapii psychiatra wspólnie z dzieckiem moze nauczyc rodziców, jak uczynic nowa i trudna sytuacje
latwiejsza dla calej rodziny.
By ulatwic dziecku przeprowadzke:

•
•
•
•
•

wyjasnijcie, dlaczego musicie sie przeprowadzic,
postarajcie sie zaznajomic dziecko z nowym otoczeniem, pokazcie mu mapy, fotografie,
lokalne gazety itp.,
spróbujcie przekonac dziecko, ze nowe miejsce ma swoje zalety, np. jezioro, góry, parki
rozrywki,
po przeprowadzce zaangazujcie sie razem z dzieckiem w dzialalnosc lokalnych organizacji parafialnych, szkolnych, harcerskich,
jezeli dziecko jest w ostatniej klasie szkoly sredniej, przemyslcie mozliwosc pozostawienia go
u rodziny lub znajomych do konca roku szkolnego.

Im czesciej rodzina zmienia miejsce swojego zamieszkania, tym wieksza powinna byc dbalosc o jej
wewnetrzna stabilizacje. Gdy rodzice sie o to troszcza, a w razie potrzeby korzystaja z profesjonalnej
pomocy, wówczas kazda zmiana srodowiska moze stac sie pozytywnym doswiadczeniem w zyciu
dziecka, wyrabiajac w nim pewnosc siebie oraz umiejetnosc wspólzycia z innymi.

