
Temat: Gdy małżeństwo się rozpada.(dla dziewczyn)- 06.04.2020r. 

1. Rodzina- małżeństwo w każdym państwie stanowi podstawę bytu każdego państwa. 

2.  To rodzina kształtuje młodych ludzi- dzieci na porządnych, uczciwych obywateli. 

3. Jeżeli w rodzinie dzieją się złe rzeczy, wtedy można jej pomóc: 

4. założenie niebieskiej karty- jeżeli występuje przemoc , 

5. pomoc finansowa czasowa lub stała, jeżeli rodzic stracił pracę lub uległ w pracy 

wypadkowi z uszczerbkiem na zdrowiu, 

6. organizowanie dla dzieci z trudnych rodzin: opieki w ramach świetlic, pól koloni, a 

nawet wysyłanie na kolonie/ obozy letnie. 

7. Każda dysfunkcyjna rodzina stanowi duże wyzwanie dla instytucji państwowych (Policja, 

PCPR, Opieka Społeczna) 

8. Jeżeli w rodzinie zaistniała trudna, nieoczekiwana sytuacja (np. utrata pracy przez 

jednego małżonka, przewlekła choroba, zdrada)- może to stanowić powód to kłótni, a 

nawet podjęcia decyzji o rozstaniu. 

9. Jeżeli w rodzinie dzieje się już bardzo źle i sytuacja ta ma zły wpływ na małżonków, a 

szczególnie na dzieci, to wtedy może dojść do: rozwodu. 

10. Rozwód, to ostateczność. Wiąże się z dużym stresem dla małżonków, ale przede 

wszystkim dla dzieci. 

11. Pozew o rozwód składa jeden lub oboje małżonkowie w Sądzie- Wydział Cywilny 

Rodzinny. 

12. Zanim Sąd zatwierdzi rozwód w małżeństwie (jeżeli widzi nadzieją dla małżonków), 

może się zdecydować na „separację” dla skłóconych stron. 

13. Często Sąd podejmuje tą decyzję zwracając szczególną uwagę na dobro dziecka/ dzieci. 

14. Jeżeli separacja nie przyniesie zamierzonego skutku i małżonkowie nadal będą stać na 

stanowisku, że chcą się rozstać, wtedy Sąd ogłasza rozwód. 

15. Rozwód, to dopiero początek trudnej drogi. Często pozostaje jeszcze sądowny podział 

majątku i przede wszystkim opieki nad dziećmi. 

16. Każda decyzja o rozwodzie, to trudny czas dla dwojga ludzi, których łączą: dzieci, 

majątek, wspólne wspomnienia. 

17. Zawsze najbardziej rozpad rodziny przezywają dzieci, dlatego ważne jest, aby cała ta 

sytuacja najmniej ich dotknęła. 

18. Niedopuszczalne jest kłócenie się o dzieci, wykradanie ich sobie. To ma bardzo zły 

wpływ na ich stan psychiczny, burzy poczucie bezpieczeństwa. 

19. Dla kobiet w bardzo trudnej sytuacji (kiedy muszą uciekać przed mężem- tyranem) 

nasze państwo przygotowało dodatkowo pomoc w postaci: domów samotnej matki. 

Zad. domowe 

Polecam Wam, abyście obejrzeli filmy- do wyboru (bardzo przyjemne w odbiorze): 

1. „Niania w Nowym Jorku” 

2. „Planeta Singli cz.1” 

3. „ Pani Doubtfire” 



4. „ Kiedy mężczyzna kocha kobietę”- ten jest trudniejszy 

5. Wszystkie pokazują jak różne mogą być powody trudności w małżeństwie i jak to,  jaki  te trudności mogą 

mieć finał . 

 


