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W pierwszej części poradnika dowiedzą się Państwo: 

1. Czym jest samopomoc? 

2. Jak działają grupy samopomocowe? 

3. Dlaczego seniorzy są grupą wymagającą organizacji samopomocy? 

4. Jak grupy samopomocowe mogą pomóc osobom starszym? 

5. Jak wygląda rozpoczęcie działalności grupy samopomocowej? 

6. Jaki cel ma samoorganizacja i samopomoc wśród seniorów? 

7. Jakie korzyści przyniesie organizacja seniorskich grup samopomocowych? 

 

 

 

1. Czym jest samopomoc? 

Samopomoc to pomoc, której samodzielnie, bez udziału profesjonalistów (lub z ich 

udziałem w ściśle określonych granicach) dostarczają sobie nawzajem ludzie dotknięci 

tymi samymi problemami w swoim funkcjonowaniu psychospołecznym. 

Jedną z najpopularniejszych form samopomocy stosowanej na całym świecie są grupy 

samopomocowe tzw. grupy wsparcia. Grupa samopomocowa to grupa osób połączonych 

wspólnym problemem, spotykająca się zasadniczo dla uzyskania psychicznego wsparcia 

poszczególnych osób, wymagająca niewielkiego lub żadnego nakładu finansowego. 

Stanowią samozarządzające się grupy, których członkowie podzielają wspólne 

zainteresowania problemami zdrowotnymi, dają sobie nawzajem wsparcie emocjonalne 

oraz pomoc materialną, przy czym nie pobierają żadnych opłat za udzieloną pomoc lub 

też pobierają minimalną opłatę członkowską. 

Członkowie tych grup przykładają dużą wagę do wiedzy pochodzącej z doświadczenia 

oraz wierzą, że tylko wiedza tego rodzaju może zapewnić specjalne zrozumienie sytuacji, 

w jakiej znajdują się osoby do grup należące.  

Grupy samopomocowe poza pomocą i wsparciem udzielanym swoim członkom mogą 

być także zaangażowane w informowanie, edukowanie oraz zapewnianie pomocy 

materialnej, a także udzielanie porad swoim społecznościom lokalnym w danej dziedznie. 

Grupy samopomocowe organizowane są dla osób znajdujących się w podobnej 

sytuacji lub zmagających się z podobnym kryzysem życiowym np. uzależnienie, choroba, 

żałoba. Jedną z najpopularniejszych form grup udzielających wsparcia są spotkania 

anonimowych alkoholików organizowane na całym świecie.  
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2. Jak działają grupy samopomocowe? 

Grupy samopomocowe składają się z nie mniej niż 3 pełnoletnich osób, których 

aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury 

psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich 

pracy jest zmiana osobistych warunków życia oraz poprawa stanu psychicznego i 

emocjonalnego członków grup. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji 

zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej).  

Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie a nie 

na osoby z zewnątrz. Jest to element odróżniający grupy samopomocowe od innych form 

zaangażowania obywatelskiego (obywatelskich grup nieformalnych realizujących 

inicjatywy oddolne). Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień 

profesjonalnej pomocy. Czasem zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są 

eksperci w danej dziedzinie. 

Celem tworzenia grup samopomocowych jest budowanie środowiska w którym 

poszczególni członkowie mogą zdobyć siłę i motywację do działania. Jest to środowisko 

w którym każdy traktowany jest tak samo a członkowie grupy niezależnie od innych 

czynników (wieku, wykształcenia, doświadczeń) traktowani są równo. Grupa gwarantuje 

możliwości swobodnego wyrażania myśli i uczuć. Funkcjonuje w stylu wybranym 

swobodnie przez uczestników.  

Ostateczna odpowiedzialności za zarządzanie grupą spoczywa nie na członkach grupy, 

lecz na wspierających grupę profesjonalistach i prowadzących, chociaż także członkowie 

grupy są za nie współodpowiedzialni. 

 

3. Dlaczego seniorzy są grupą wymagającą organizacji samopomocy? 

Polskie społeczeństwo można uznać za demograficznie stare. Według definicji 

ekonomicznych społeczeństwo uznaje się za stare, gdy odsetek osób starszych przekroczy w 

danej grupie 12% a osób powyżej 65 roku życia 8%. Tymczasem w Polsce już w roku 2012 

blisko 20% społeczeństwa stanowiły osoby powyżej 60 roku życia a 14,2% ogółu ludności 

posiada więcej niż 65 lat. W statystykach europejskich (OECD, 2013) osoby starsze z Polski 

usytuowały się na 4 miejscu od końca pod względem stanu zdrowia i dobrostanu 

psychologicznego.  

Jednymi z licznych problemów z jakimi zmagać się muszą osoby w wieku senioralnym są:  

-trudności w adaptacji do życia emerytalnego, 
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-redukcja sieci społecznych po odejściu z życia zawodowego i dużej śmiertelności wśród 

rówieśników, 

-żałoby związane ze śmiercią partnera życiowego i  rówieśników (rodzeństwa/przyjaciół), 

-poczucie osamotnienia i opuszczenia, 

-trudna sytuacja finansowa i materialna, 

-pogarszający się stan zdrowia oraz powolne ograniczenie sprawności fizycznej, 

-brak motywacji, 

-trudności w dostosowaniu się do szybko zmieniającego się świata w tym nowych 

technologii, 

-trudności/niechęć w przyznaniu się do swojej trudnej sytuacji, 

- wstyd/ trudności w  poproszeniu o pomoc. 

 

4. Jak grupy samopomocowe mogą pomóc osobom starszym? 

„To zdumiewające, jak na pozór nierozwiązywalne problemy nagle dają się rozwiązać,  

gdy ktoś cię słucha”. 

Słowa psychologa C. Rogers’a idealnie odzwierciedlają cel tworzenia grup 

samopomocowych dla seniorów. Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje innych do 

rozwoju i dobrego samopoczucia. Chce być ważny, wysłuchany i zrozumiany. Potrzebuje 

rozmowy by dzielić się troskami i rozładowywać napięcie emocjonalne. W dobie 

marginalizacji i osamotnienia seniorów niezwykle ważne jest by stworzyć dla nich miejsca, w 

których będą czuli się zrozumiani i docenieni. Jeszcze do niedawna 3 pokolenia mieszkały 

razem a osoby starsze były częścią większej całości, gdzie doceniano ich doświadczenie i 

wiedzę. Współcześnie bardzo często mieszkają samotnie i nie potrafią nadążyć za szybko 

zmieniającym się światem co utrudnia im kontakt z młodszymi pokoleniami. Prowadzi to do 

poczucia osamotnienia, niezrozumienia i odrzucenia. Wsparcie społeczne i towarzystwo są 

niezbędne z punktu widzenia psychologicznego funkcjonowania człowieka. Problemy 

związane z chorobami i dolegliwościami, trudnościami w adaptacji do współczesnego świata, 

narastającymi ograniczeniami fizycznymi i poznawczymi oraz zbliżającą się śmiercią to jedne 

z wielu trudności z jakimi na co dzień mierzą się seniorzy. Rozmowa o problemach, poczucie 

zrozumienia i kontakt z inną osobą w podobnej sytuacji pozytywnie wpływają na psychiczne i 

fizyczne funkcjonowanie seniora oraz jego ogólne samopoczucie. Grupy samopomocowe to 

idealne rozwiązanie dla osób samotnych i niezrozumiałych. Jest to również idealne 

rozwiązane pod względem ekonomicznym. Uczestnictwo w spotkaniach grup jest bezpłatne 
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co jest bardzo korzystne dla wielu osób starszych, które mogą mieć trudności z 

finansowaniem innych form uzyskania wsparcia psychologicznego czy emocjonalnego. 

 

 

5. Jak wygląda rozpoczęcie działalności grupy samopomocowej? 

Każda grupa samopomocowa dostosowana jest do specyficznych potrzeb osób, które ją 

tworzą. Każda grupa zrzesza osoby w podobnej sytuacji i z podobnymi problemami dlatego 

na początku należy ustalić oczekiwania uczestników oraz program spotkań. Bardzo istotne 

jest również wprowadzenie norm jakie będą obowiązywały w danej grupie oraz zasad 

komunikacji między członkami. Niezwykle ważna jest autoprezentacja uczestników i 

zapoznanie członków grupy. Dzięki temu każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie 

określić swoje  własnego miejsca w grupie. Grupa ma na celu udzielnie jej członkom 

wsparcia, akceptacji i zrozumienia w przeżywanych przez niego trudnościach oraz 

problemach. 

Grupa samoorganizuje się w zakresie organizacji spotkań oraz ich przebiegu. Pomaga w 

identyfikacji i radzeniu sobie z wypadaniem uczestników oraz dołączaniem do grup nowych 

członków. Jest również ważnym źródłem otwierania kanałów poza grupowej aktywności 

uczestników (m.in. w samodzielnych i indywidualnych spotkaniach członków poza 

działalnością grupy). Nabierając doświadczenia uczestnicy mogą samodzielnie prowadzić 

grupy i pomagać innym dzięki swoim doświadczeniom.  

Dzięki udziałom w spotkaniach grup wsparcia członkowie budują nowe relacje oraz 

integrują się z innymi. Mogą przepracować swoje problemy oraz otrzymać wsparcie od 

pozostałych członków. Kierujący grupą przyglądając się tematom podejmowanym przez 

uczestników może wybrać najważniejsze tematy oraz koncentrować się na istotnych 

problemach przeżywanych w grupie. Spotkania grup są również istotnym czynnikiem 

motywacyjnym dla uczestników, który daje siłę do pracy nad swoimi problemami oraz 

spotkania z innymi ludźmi.   

 

 

6. Jaki cel ma samoorganizacja i samopomoc wśród seniorów? 

Uczestnictwo w grupie zaktywizuje samotnych lub subdepresyjnych seniorów do 

nawiązania relacji społecznych w grupie wewnątrzpokoleniowej, prowadząc do podjęcia 

samopomocowego wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wieku podeszłego 
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oraz ułatwi samoorganizację w zakresie działań w sferze aktywności fizycznej, rekreacji i 

kultury lub pomoże w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu aktywności w sytuacji 

zmian związanych z wiekiem (np. emerytura, ograniczenia zdrowotne) i wykorzystanie 

potencjału doświadczenia i kompetencji seniorów. Grupa samopomocowa ma zatem 

również charakter profilaktyki marginalizowania, osamotnienia i wykluczania osób 

starszych.  

 

 

7. Jakie korzyści przyniesie organizacja seniorskich grup 

samopomocowych? 

Członkowie grupy spotykają się najczęściej raz w tygodniu. Spotkania mają charakter 

integracyjno-towarzyski. Czas wypełniają dyskusje na ważkie tematy, rozmowy poradnicze 

dotyczące zdrowia i problemów codziennych. Organizowane mogą być imprezy okazjonalne 

oraz z okazji świąt Bożego Narodzenia, wycieczki,  zabawy taneczne – jeśli grupa jest 

zainteresowana taką aktywnością, ponieważ aktywność grupy zależy od potrzeb i chęci jej 

członków. 

Seniorom taka forma interakcji umożliwia podzielenie się swoimi troskami i problemami, 

nawiązanie nowych znajomości w grupie rówieśników, wspólne spędzanie czasu wolnego,  

świadczenie sobie nawzajem pomocy w sprawach codziennych,  samoorganizację w grupie w 

zakresie działań w sferze aktywności fizycznej, rekreacji i kultury. Jest to niezwykle istotny 

aspekt prawidłowego i zdrowego funkcjonowania seniora w jego życiu. 
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