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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.



FORMY SAMOPOMOCY

Samopomoc może przyjąć formę:

- Regularnych spotkań

- Nieregularnych spotkań

Najpopularniejszą na świecie formą samopomocy 

są grupy samopomocowe



CZYM SĄ GRUPY SAMOPOMOCOWE?

Grupa samopomocowa 

to grupa osób połączonych wspólnym problemem, 

spotykająca się zasadniczo dla uzyskania 

psychicznego wsparcia poszczególnych osób



JAKIE GRUPY WSPARCIA FUNKCJONUJĄ?

 Dla osób uzależnionych 

(alkoholików, narkomanów, hazardzistów)

 Dla osób chorych na konkretne choroby

 Dla osób w żałobie

 Dla osób z zaburzeniami odżywiania

 Dla rodzin osób chorych/ w kryzysie

 Ofiar przemocy/przestępstw

 Dla rodziców



ZALETY GRUP SAMOPOMOCOWYCH

Grupy wsparcia:

 wymagająca niewielkiego lub żadnego nakładu 

finansowego

 Są dobrowolne

 Są łatwe w organizacji

 Umożliwiają uzyskanie 

wsparcia psychologicznego, 

emocjonalnego i informacyjnego 

w kryzysie



W GRUPACH WSPARCIA

NAJWAŻNIEJSZE JEST….

Doświadczenie oraz przeżywanie podobnych 

kryzysów/problemów.

Nie jesteś z tym sam. Przeżywamy to samo.



DLACZEGO SENIORZY MOGĄ SKORZYSTAĆ 

Z GRUP WSPARCIA?

Seniorzy są bardzo dużą i różnorodną grupą 

społeczną. Różnią ich doświadczenia i sposób 

przechodzenia kryzysów.



JAKIE PROBLEMY ŁĄCZĄ SENIORÓW

Podczas spotkań grup samopomocowych seniorzy mogliby 

wspierać się wzajemnie w podobnych kryzysach i problemach takich jak:

-trudności w adaptacji do życia emerytalnego

-żałoby (współmałżonków/rówieśników)

-problemy zdrowotne

-osamotnienie

-choroby

-utrata sprawności fizycznej

-trudności finansowe i materialne

-trudności z adaptacją do szybko zmieniającego się świata



KRYZYS MOŻE PRZYJŚĆ NAGLE

Dobre funkcjonowanie-Kryzys- Powrót do równowagi



GRUPA WSPARCIA TO NIE SPOTKANIE 

TOWARZYSKIE!!

Należy pamiętać, że spotkanie grup wsparcia to 
czas i miejsce na dzielenie się swoimi 

problemami i udzielanie wsparcia sobie i innym 
w kryzysie



KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ 

GRUPĘ SAMOPOMOCOWĄ?

Grupę samopomocową może prowadzić osoba, która zna 
się na tematach/problemach podejmowanych podczas 

spotkań. 

Należy być odpowiedzialnym i pamiętać, że osoby uczestniczące 
w spotkaniach wymagają szczególnej opieki i wsparcia.



JAK ZAŁOŻYĆ GRUPĘ 

SAMOPOMOCOWĄ?

 Określić konkretnie grupę docelową

 Przygotować miejsce/formę spotkań

 Określić w jakich problemach/kryzysach wspiera 

grupa

 Podać dni i godziny spotkań

 Podać numer kontaktowy

 Zapewnić anonimowość 



PIERWSZE SPOTKANIE 

I PROWADZENIE GRUPY

 Przedstawienie celów działalności grupy

 Wspólne określenie zasad działalności grupy oraz 

dopuszczalnych/niedopuszczalnych zachowań 

podczas spotkań

 Zapoznanie się członków grupy

 Rozpoczęcie rozmowy na

dany temat



POTENCJALNE 

PROBLEMY/WYZWANIA W GRUPIE

 Duże emocje (żal/gniew/smutek/płacz)

 Konflikty i napięcia między uczestnikami

 Zachowanie tajemnicy i prywatności

 Dołączanie nowych członków

 Tematy rozmów podczas spotkań

 Cisza



NAJWAŻNIEJSZA JEST POUFNOŚĆ

To co mówimy na spotkaniu pozostaje między 

członkami grupy



WSPARCIE GRUPY

Uczestnictwo w spotkaniach 

grup samopomocowych to 

forma pomagania sobie 

poprzez pomaganie innym



PAŃSTWA PYTANIA



BARDZO DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ


