 Czym są negatywne przeżycia z dzieciństwa (ACE)

 Odporność, czynniki ochronne

Negatywne przeżycia z dzieciństwa (ang. Adverse Childhood Experiences,
ACE) to stresujące lub traumatyczne zdarzenia, takie jak zaniedbanie lub
przemoc doświadczane w dzieciństwie. ACE są silnie związane z rozwojem
mózgu i wieloma problemami zdrowotnymi występującymi przez całe życie.

Czym jest odporność?
Odporność to zdolność do wracania do
dobrego stanu zdrowia po wyzwaniach
i trudnościach.

ACE mogą obejmować m.in.: przemoc fizyczną lub seksualną, przemoc
domową, życie w ubóstwie, choroby psychiczne rodziców, dyskryminację,
uzależnienie od substancji psychoaktywnych lub pozbawienie wolności.

Wykazano, że odporność rodziców i dzieci
zmniejsza negatywne skutki ACE.

 Czynniki ochronne

Czynniki ochronne, które mogą zwiększyć odporność dziecka lub
rodzica to m.in:
• pełne wsparcia i opieki związki z innymi i więzi społeczne
• programy, które rozumieją pochodzenie i kulturę danej osoby
• zdrowy styl życia, który może obejmować regularne ćwiczenia
fizyczne, uważność, odpowiednią ilość snu oraz zdrową i
pożywną dietę
• wsparcie ekonomiczne / stabilność ekonomiczna dla rodzin
• wysokiej jakości opieka i edukacja we wczesnym etapie
życia dziecka

 Dlaczego tak istotne jest uwzględnienie ACE i ich wpływu?
Badania wykazały, że:
• Kiedy rodziny doświadczają historycznego i systemowego rasizmu

lub żyją w ubóstwie od pokoleń, skutki ACE z upływem czasu mogą
się sumować.
• ACE są niezwykle częste w każdej grupie społecznej.
• ACE mogą mieć znaczący wpływ na zdolność dziecka do osiągania
sukcesów w szkole, a także negatywnie wpływać na jego zdrowie
psychiczne i ogólne samopoczucie.
• Dorośli, którzy doświadczyli ACE, mogą mieć wyższy stopień
negatywnych skutków zdrowotnych, w tym depresji, otyłości, zażywania
substancji odurzających, lęków, palenia tytoniu i przedwczesnej śmierci.

 Usługi świadczone w zakresie ACE i więcej informacji

Jeżeli Pana/Pani bliscy doświadczyli ACE, usługi mogą być dostępne
w Pana/Pani społeczności. Prosimy wejść na stronę: ocfs.ny.gov/ACEs.
Prosimy o zeskanowanie tego kodu QR. Wówczas
nastąpi przekierowanie bezpośrednio do witryny
internetowej, gdzie znajdują się dodatkowe informacje
na temat ACE (negatywnych przeżyć z dzieciństwa)
oraz możliwości uzyskania pomocy.
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Zrozumienie negatywnych
przeżyć z dzieciństwa
(adverse childhood experiences – ACE)

Capital View Office Park
52 Washington Street, Rensselaer, NY 12144
ocfs.ny.gov
Bezpłatny numer telefonu do Centralnego Rejestru Stanowego
(Statewide Central Register)
1-800-342-3720
Osoby głuche i niedosłyszące mogą zadzwonić za pomocą
aparatu telegraficznego (TDD/TTY) pod numer
1-800-638-5163 lub
skorzystać z usługi systemu wideo:
1-800-342-3720
NYS Project Hope
Infolinia wsparcia emocjonalnego (Emotional Support Helpline)
lub psycholog ds. sytuacji kryzysowych:
1-844-863-9314

„…propagowanie bezpieczeństwa, trwałości i dobra naszych dzieci, rodzin i społeczności…”
Zgodnie z ustawą o niepełnosprawnych Amerykanach (Americans with Disabilities Act) biuro ds.
dzieci i pomocy rodzinie stanu Nowy Jork (New York State Office of Children & Family Services) na
życzenie udostępni niniejsze materiały w odpowiednim formacie.

Przydatne informacje można znaleźć w poniższych, ważnych witrynach internetowych:
Witryna internetowa OCFS – https://ocfs.ny.gov;
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Witryna internetowa OMH – https://omh.ny.gov/; Witryna internetowa DOH – https://www.health.ny.gov/;
Witryna internetowa OTDA – https://otda.ny.gov/; Witryna internetowa OASAS – https://oasas.ny.gov/

