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Historia programu CAL siêga 1997 roku, kiedy Biuro Obs³ugi Ruchu
Inicjatyw Spo³ecznych BORIS utworzy³o pierwsz¹ pilota¿ow¹ grupê
szkoleniow¹. Wypracowywane wspólnie z uczestnikami szkoleñ doœwiadczenie ukszta³towa³o podstawowe ramy idei i metody CAL.
Wa¿nym poszerzeniem programowym by³o w³¹czenie siê do realizacji
idei CAL kolejnych partnerów: Programu Dialog dzia³aj¹cego przy Centrum
Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bia³ymstoku oraz
Regionalnego Oœrodka Kultury w Olsztynie (obecnie Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych). U³atwi³o dalszy rozwój programu CAL., który w 2003
roku obj¹³ blisko 130 œrodowisk lokalnych na terenie ca³ego kraju.
W gronie uczestników zaczêli dominowaæ przedstawiciele trzech rodzajów
instytucji publicznych: oœrodków kultury, oœrodków pomocy spo³ecznej i szkó³.
W³aœnie te instytucje i œrodowiska zawodowe stan¹ siê g³ównym obszarem
zainteresowania i dzia³añ podejmowanych w ramach programu CAL.
W po³owie 2000 roku koordynacjê nad projektem przejê³o
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej CAL. Nowe
stowarzyszenie powo³ali organizatorzy, partnerzy trenerzy zwi¹zani z programem CAL. Jego g³ównym zadaniem sta³o siê stworzenie prê¿nego oœrodka
kieruj¹cego tak dynamicznie rozwijaj¹cym siê programem. G³ównymi celami
stowarzyszenia w myœl statutu s¹ : animowanie lokalnego rozwoju w oparciu
o aktywnoœæ obywatelsk¹, wspieranie spo³ecznej, edukacyjnej i charytatywnej
aktywnoœci œrodowisk lokalnych, wspieranie dzia³añ organizacji, instytucji
lokalnych i obywateli dzia³aj¹cych w obszarze samorz¹dnoœci, kultury,
edukacji, przedsiêbiorczoœci, pomocy spo³ecznej i ochrony œrodowiska oraz
rozwijanie uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu publicznym ze szczególnym
uwzglêdnieniem grup marginalizowanych.
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Wstêp
Przestawiamy Pañstwu now¹ pozycjê „Od pomocy do samopomocy”.
Ksi¹¿ka ta wydaje nam siê szczególnie wa¿na w nurcie programu Centrów
Aktywnoœci Lokalnej, który rozwijamy od piêciu lat.
Myœl¹c o samopomocy ³atwo zauwa¿yæ, w jak wielu kontekstach u¿ywa siê
tego pojêcia. Moim zdaniem mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne nurty samopomocy:
- obywatelski, czyli grupowe, wynikaj¹ce ze wspólnej diagnozy dzia³anie
nakierowane na zmiany zewnêtrzne bez czekania na interwencjê
jakiejœ instytucji. Przyk³adem mog¹ byæ: patrole obywatelskie na
osiedlach dla zapewnienia bezpieczeñstwa, systemy wzajemnych
gwarancji kredytowych, osiedlowe lub blokowe programy czystoœci;
- indywidualny, gdzie ludzie poprzez uczestnictwo w grupie próbuj¹ sobie
poradziæ z ró¿nego typu osobistymi problemami, np. zdrowotnymi,
emocjonalnymi, spo³ecznymi, czy z uzale¿nieniami.
W naszym opracowaniu bêdziemy zajmowaæ siê g³ównie drugim nurtem,
który w Polsce jest bardzo s³abo rozwijany i doceniany. Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ sytuacja, która mia³a miejsce jakiœ czas temu w jednym
z warszawskich szpitali. Centrum Wolontariatu wysz³o z inicjatyw¹ stworzenia
grupy wsparcia by³ych pacjentów poddanych operacji wstawienia zastawki
serca dla tych, którzy na tê operacjê czekaj¹. Mimo pierwszych pozytywnych
sygna³ów ze strony szpitala i pocz¹tkowego sukcesu projektu pomys³ nie
wszed³ w ¿ycie. Profesjonalny personel szpitala ostatecznie zablokowa³
pomoc ze strony jak to okreœlano nieprofesonalistów.
I chyba w tym tkwi sedno stosunkowo ma³ego rozwoju grup samopomocy
czy wsparcia w Polsce. Istnieje jakaœ mityczna wiara, ¿e do inicjowania takich
grup potrzeba wysoko wykwalifikowanej kadry psychologów (nie chodzi mi
o grupy stricte terapeutyczne). Stawia to natychmiast poza nawiasem np.
pracowników socjalnych, pielêgniarki, lekarzy, którzy mogliby œwietnie
inicjowaæ taki oddolny ruch w oœrodkach pomocy spo³ecznej lub przychodniach
oczywiœcie po pewnym przygotowaniu.
W przeprowadzanych przez nas szkoleniach z udzia³em trenerów
z Niemiec nasze s³u¿by socjalne z niedowierzaniem s³ucha³y jak organizowana
jest samopomoc w Niemczech. Tam pracownik socjalny inicjuje (chyba ¿e jest
ju¿ inicjator) i pomaga stworzyæ regu³y dalszej pracy grupy, a grupa od
pocz¹tku musi zacz¹æ siê samodzielnie prowadziæ. To ona sama jest
odpowiedzialna za swój rozwój i za pomoc samej sobie. Bo przecie¿ to
cz³onkowie grupy s¹ najbardziej kompetentni w sprawie, z któr¹ w³aœnie
przychodz¹. To oni s¹ prawdziwymi ekspertami z doœwiadczeniem
prze¿ywania swojego problemu. Natomiast grupa daje poczucie, ¿e
cz³owiek nie jest sam, ¿e s¹ inni, którzy dziel¹ z nim ten sam kryzys.
Oczywiœcie korzystanie ze specjalisty czêsto jest jak najbardziej wskazane, ale
to musi zale¿eæ od decyzji samej grupy.
.
Patrz¹c na przyk³ady zarówno z Niemiec, jak i Stanów Zjednoczonych
widaæ, jak bardzo rozwiniêty jest tam ruch samopomocy. W USA szacuje siê,
¿e z grupowego wsparcia korzysta oko³o 20 milionów Amerykanów,
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w Niemczech natomiast istnieje oko³o 70 tysiêcy takich grup. Jednak, by ruch
na tak¹ skalê móg³ siê w Niemczech rozwin¹æ, utworzono tam w latach
osiemdziesi¹tych punkty kontaktowe dla samopomocy. Dziêki temu ruch ten
zyska³ instytucjonalne wsparcie. W Wielkiej Brytanii tak¹ funkcjê spe³niaj¹
oœrodki spo³ecznoœci (community centers).
W Polsce potrzebny jest wielki ruch na rzecz rozwoju samopomocy. Dlatego
w naszym programie Centrów Aktywnoœci Lokalnej przywi¹zujemy wielk¹
wagê do tworzenia grup wsparcia i samopomocy. Ju¿ teraz powsta³o kilkaset
takich grup w ca³ej Polsce skupiaj¹cych kilka tysiêcy osób. Pokazuje to wielkie
spo³eczne zapotrzebowanie na tego typu dzia³ania.
Pawe³ Jordan
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Jerzy Szmagalski

Fundamenty samopomocy
Samopomoc, czyli co?

Samopomoc, a w³aœciwie wzajemna pomoc, jest obecna w ¿yciu
spo³ecznoœci ludzkich od zarania. Dowodz¹ tego etnolodzy, historycy, a nawet
archeolodzy znajduj¹cy w wykopaliskach materialne potwierdzenia, ¿e ju¿
ludzie pierwotni pomagali przetrwaæ swoim s³abszym, niepe³nosprawnym
wspó³plemieñcom. Na prze³omie XIX i XX wieku rosyjski myœliciel, Piotr
Kropotkin, w dziele Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, analizuj¹c liczne
dowody wystêpowania tego rodzaju zachowañ ludzi jako nieod³¹cznego
elementu ¿ycia spo³ecznego w dziejach, stara³ siê dowieœæ, ¿e dziêki temu
zjawisku ludzkoœæ trwa jako gatunek; dowodzi³ on zreszt¹, ¿e nie tylko ludzie,
ale i osobniki innych gatunków pomagaj¹ sobie nawzajem w przetrwaniu.
Wspó³czeœnie pojêcie samopomocy ma wê¿szy zakres. U¿ywane
w pracy socjalnej i praktyce innych s³u¿b pomocy spo³ecznej w terapii uzale¿nieñ, w organizacjach pozarz¹dowych wystêpuje w dwóch znaczeniach.
Pierwsze z tych znaczeñ u¿ywane jest g³ównie w odniesieniu do terapii
uzale¿nieñ i pracy socjalnej, a dotyczy tych zachowañ, które s³u¿¹:
! wzajemnemu udzielaniu informacji, jak mo¿na sobie radziæ z okreœlonymi
trudnoœciami;
! Wytwarzaniu u partnerów tych zachowañ poczucia, ¿e nie s¹ osamotnieni
w swych trudnoœciach i mog¹ liczyæ na wzajemne wsparcie;
! wzajemnemu wspieraniu siê materialnemu, jeœli zachodzi taka
koniecznoœæ.
Samopomoc w tym znaczeniu odró¿nia od innych form pomocy
prze¿ywanie takich samych trudnoœci przez wszystkie osoby w niej
uczestnicz¹ce. W pomocy tej kluczow¹ rolê pe³ni¹ osoby lepiej radz¹ce sobie z
dan¹ trudnoœci¹, które pozosta³ym s³u¿¹ swoim wzorem oraz doœwiadczeniem. Pracownicy socjalni i profesjonalni terapeuci staraj¹ siê pobudzaæ
procesy samopomocy wœród osób, którym pomagaj¹ rozwi¹zaæ problemy. Ale
g³ównie mianem samopomocy okreœla siê tak¹ pomoc, której samodzielnie,
bez udzia³u profesjonalistów dostarczaj¹ sobie nawzajem ludzie dotkniêci tymi
samymi problemami w swoim funkcjonowaniu psychospo³ecznym.
Ruch samopomocy zainicjowali w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych
dwaj alkoholicy: chirurg Bob S. i makler gie³dowy Bill W., który w 1939 roku
wyda³ ksi¹¿kê o samopomocowej metodzie opanowania alkoholizmu. Jej tytu³
„Anonimowi Alkoholicy” przyj¹³ siê jako nazwa ruchu. Skutecznoœæ tej metody
sprawi³a, ¿e ruch AA rozprzestrzeni³ siê nastêpnie w Kanadzie, potem w innych
krajach, dotar³ do Polski w latach siedemdziesi¹tych, a teraz jest obecny w ponad 160 krajach.
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Metoda AA pos³u¿y³a za wzór dla osób z innymi uzale¿nieniami. Do
samopomocy zaczêli siê uciekaæ ludzie z ró¿nymi indywidualnymi problemami
zdrowotnymi, emocjonalnymi czy interpersonalnymi, którzy stracili wiarê
w skuteczn¹ pomoc zawodowych specjalistów. Ten typ samopomocy przybiera
ro¿ne, zwykle ma³o sformalizowane formy organizacyjne, okreœlane ogóln¹
nazw¹ grup samopomocy. Samopomoc tego rodzaju, odwo³uj¹ca siê do
doœwiadczeñ AA, jest w gruncie rzeczy egoistyczna ludzie ci dziêki pomocy
wzajemnej ratuj¹ przede wszystkim siebie samych. ¯eby siê o tym przekonaæ,
wystarczy pos³uchaæ w niedzielne wieczory na falach jednej ze stacji radiowych
rozmów ze s³uchaczami Krzysztofa Alkoholika, z których wyraŸnie wynika, ¿e
dla osób uzale¿nionych od alkoholu alternatyw¹ jest samopomoc we
wspólnotach AA albo zag³ada.
Drugie znaczenie samopomocy odnosi siê do wszelkiej dzia³alnoœæ
ludzi, która zastêpuje lub uzupe³nia dzia³ania organów w³adzy i powo³ywanych
przez w³adze instytucji maj¹cych zaspakajaæ potrzeby spo³eczne. Taka
samopomoc jest ukierunkowana na dzia³ania, których celem jest dobro
wspólne. W tym rozumieniu samopomoc jest przeciwstawieniem bezsilnoœci
wobec losu, si³ przyrody oraz autorytarnej w³adzy. Taka samopomoc czêsto
bywa kojarzona z dzia³alnoœci¹ organizacji pozarz¹dowych.

Wartoœci ruchów samopomocowych
Blisko 70 lat doœwiadczeñ zweryfikowa³o wartoœci, jakie ujawniaj¹ siê
w ruchach samopomocy. Frank Riessman i David Carroll, amerykañscy
popularyzatorzy i organizatorzy tych ruchów, w ksi¹¿ce „Nowa definicja
samopomocy. Polityka i praktyka” zwracaj¹ uwagê, ¿e podmiotem
samopomocy jest przede wszystkim pojedynczy cz³owiek, ale mo¿e byæ tak¿e
grupa czy spo³ecznoœæ. Taki podmiot wykorzystuje do samopomocy swoje
zasoby i mocne strony. Dziêki rozwojowi ruchów samopomocy roœnie
spo³eczny potencja³ rozwi¹zywania problemów, radzenia sobie z trudnoœciami,
bowiem, jak wskazuj¹ Riessman i Carroll:
! zmniejsza siê liczba osób tylko korzystaj¹cych z pomocy, a zwiêksza liczba
udzielaj¹cych jej;
! osoby otrzymuj¹ce pomoc widz¹, ¿e bêd¹ mog³y pomóc innym, i unikaj¹
w ten sposób degradacji, której doœwiadczaj¹ ci, którzy skazani s¹ tylko na
korzystanie z pomocy;
! dziêki temu, ¿e wiele osób pomaga innym, wzrasta zdolnoœæ do udzielania
pomocy w ca³ym spo³eczeñstwie.
Riessman i Carroll wskazuj¹, ¿e potencja³ samopomocy zawiera siê w
d¹¿eniu do zdobycia wp³ywu na swój los i do dzia³ania oddolnego. Samopomoc
jest przeciwstawieniem biurokratycznemu dzia³aniu instytucji powo³anych do
s³u¿by obywatelom, ich bezosobowoœci i nadmiarowi formalnych procedur.
Zbli¿a ona ludzi do siebie, opiera siê bowiem na nieformalnych, bezpoœrednich
kontaktach. Pomagaj¹c sobie nawzajem ludzie opanowuj¹ poczucie
bezradnoœci wobec problemów ich nêkaj¹cych, jak uzale¿nienia, patologie
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spo³eczne, przewlek³e choroby. Samopomoc uczy akceptacji samego siebie,
swoich s³aboœci i odmiennoœci, ludzie dziêki niej zaczynaj¹ mieæ coœ do
powiedzenia, mog¹ wp³ywaæ na zmiany w swoim otoczeniu. „Podejœcie
samopomocowe jest bardzo istotnym przed³u¿eniem œwiatowego ruchu na
rzecz demokracji. Ruch ten interesuje siê przede wszystkim problemami
rz¹dzenia, filozofia samopomocy rozszerza zaœ pojêcie zaanga¿owania
konsumentów poza rolê czysto decyzyjn¹ w kierunku produkcji pomocy i us³ug.
Wa¿na jest równie¿ demokratyzacja ¿ycia codziennego, a zw³aszcza
destygmatyzacja wszelkich zachowañ, ³¹cznie z chorobami psychicznymi
i kalectwem fizycznym.”
Z perspektywy tych i wielu innych badaczy ruchów samopomocy
w spo³eczeñstwach demokratycznych widaæ, ¿e wpisuj¹ siê one
w funkcjonowanie tych spo³eczeñstw, wzbogacaj¹c ich potencja³ zarówno
w rozwoju, jak i w pokonywaniu trudnoœci ¿yciowych jednostek i spo³ecznoœci.
Aby jednak ruchy te by³y skuteczne i mia³y mo¿liwoœæ realizacji swoich celów,
potrzebuj¹ w swoich spo³eczeñstwach, poza poparciem oddolnym, politycznej
i prawnej akceptacji. Bez tego samopomoc skazana jest na niepowodzenia,
jeœli w ogóle uda siê jej zaistnieæ. Wystarczy przypomnieæ gorzkie
doœwiadczenia ruchów samopomocy, które w naszym kraju wykie³kowa³y
w œrodowiskach rodziców dzieci niepe³nosprawnych w latach osiemdziesi¹tych. Autorytarna w³adza nie tolerowa³a samodzielnoœci obywateli
nawet w tak politycznie niewinnych d¹¿eniach, jak walka rodziców o prawo do
pe³niejszego udzia³u w ¿yciu ich niepe³nosprawnych dzieci.
Fundamentem prawnym i politycznym skutecznej obywatelskiej
samopomocy jest w spo³eczeñstwach demokratycznych respektowanie
zasady pomocniczoœci. Obecnie ¿yjemy w pañstwie, którego prawa podstawowe jak stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w swej preambule s¹
„(...) oparte na poszanowaniu wolnoœci i sprawiedliwoœci, wspó³dzia³aniu
w³adz, dialogu spo³ecznym oraz na zasadzie pomocniczoœci umacniaj¹cej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.” (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
Rozwijaj¹c zacz¹tki spo³eczeñstwa obywatelskiego w ruchach spo³ecznych,
organizacjach pozarz¹dowych, fundacjach mo¿emy wiêc odwo³ywaæ siê do
owej zasady. Czy jednak ta zasada ustrojowa i jej konsekwencje dla ¿ycia
spo³ecznego s¹ u nas dostatecznie jasno rozumiane?

Zasada pomocniczoœci
Pojecie zasady pomocniczoœci, zwanej tak¿e zasada subsydiarnoœci
(od angielskiego terminu subsidiarity), ma wiele znaczeñ. Poszukuj¹c jej
naukowego, encyklopedycznego wyjaœnienia, dowiemy siê, ¿e zgodnie z ni¹:
1. Uprawnienia do podejmowania decyzji powinny byæ umiejscowione
tam, gdzie skupi siê odpowiedzialnoœæ za skutki tych decyzji;
2. Decyzje powinny byæ podejmowane mo¿liwie jak najbli¿ej terenów,
na których maja byæ wdro¿one.
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Uprawnienia do podejmowania decyzji winny byæ zwi¹zane
z odpowiedzialnoœci¹ za ich skutki, co sk³ania do rozs¹dniejszego korzystania
z tych uprawnieñ. Natomiast lokowanie uprawnieñ do podejmowania decyzji,
jak i odpowiedzialnoœci za nie jak najbli¿ej miejsc, w których maj¹ byæ
wykonane, zwiêksza szansê na to, ¿e przy ich podejmowaniu zostan¹
uwzglêdnione lokalne uwarunkowania.
To rozumienie idei pomocniczoœci jest bliskie formu³owanej przez
wspó³czesn¹ naukê o organizacji teorii skutecznego zarz¹dzania, która zaleca
delegowanie uprawnieñ decyzyjnych, udzia³ w podejmowaniu decyzji ich
przysz³ych wykonawców oraz osób, których te decyzje dotycz¹. Takie
podejœcie do zarz¹dzania zwiêksza prawdopodobieñstwo trafnoœci podjêtych
decyzji, ludzie ci bowiem wnosz¹ do procesu decyzyjnego swoj¹ wiedzê
o problemach, które maja byæ rozwi¹zane, a zyskuj¹ zachêtê do udzia³u
w popieraniu i wykonywaniu owych decyzji, staj¹c siê jej wspó³autorami.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e takie racjonalne wcielenie zasady pomocniczoœci
nie wyjaœnia w pe³ni jej znaczenia dla porz¹dku ¿ycia spo³ecznego.
Wp³yw idei pomocniczoœci na ¿ycie spo³eczne nie ogranicza siê do
sfery zarz¹dzania organizacjami. Idea ta ma znaczenie o wiele szersze, jest
obecna w europejskiej filozofii od Arystotelesa, a jeœli stanowi nowoœæ
w polskim ³adzie konstytucyjnym, to dlatego, ¿e jej podstawowymi wartoœciami
s¹ autonomia i samodzielnoœæ jednostki ludzkiej. Zasada pomocniczoœci
zarazem opiera siê na tych wartoœciach i chroni je. Dla tych wartoœci nie by³o
miejsca w ustroju autorytarnym, któremu nasze pañstwo podlega³o do 1989
roku.
Wspó³czesne polityczne i prawne rozumienie zasady pomocniczoœci
wywodzi siê z koncepcji og³oszonej przez papie¿a Piusa XI w encyklice
Quadragesimo anno w 1931 roku, a przeciwstawionej ekspansji idei
totalitarnych ogarniaj¹cych wówczas Europê. Pius XI pisa³: „ (...) dziœ z powodu
zmiany warunków tylko potê¿ne organizacje mog¹ sprostaæ pewnym
zadaniom, które dawniej spe³nia³y ma³e organizacje. Mimo to jednak
nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje to najwy¿sze prawo filozofii
spo³ecznej: co jednostka z w³asnej inicjatywy i w³asnymi si³ami mo¿e zdzia³aæ,
tego nie wolno jej wydzieraæ na rzecz spo³eczeñstwa; podobnie
niesprawiedliwoœci¹, szkod¹ spo³eczn¹ i zak³óceniem ustroju jest zabieranie
mniejszym i ni¿szym spo³ecznoœciom tych zadañ, które mog¹ spe³niæ,
i przekazywanie ich spo³ecznoœciom wiêkszym i wy¿szym. Ka¿da akcja
spo³eczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna
pomagaæ cz³onkom organizmu spo³ecznego, a nie niszczyæ ich lub wch³aniaæ”.
Zasada pomocniczoœci wywiedziona z tej koncepcji zosta³a przyjêta za
podstawê ustrojow¹ integracji europejskiej przez Komisjê Europejsk¹ ju¿ w latach osiemdziesi¹tych, jednak z czasem sprowadzono j¹ do za³o¿enia o pierwszeñstwie zarz¹dzania ni¿szego szczebla nad wy¿szym, a ostatecznie do
zasady swobodnego decydowania na ni¿szym szczeblu. Pojawiaj¹ siê opinie,
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¿e w rezultacie tych zmian katolicka idea pomocniczoœci, wymagaj¹ca od silnego pañstwa przyzwalania i umo¿liwiania podleg³ym mu formacjom spo³ecznym rz¹dzenia siê samym w interesie publicznym, przekszta³cona zosta³a
w ideê liberaln¹, zak³adaj¹c¹, ¿e pañstwo winno byæ s³abe i dzia³aæ jedynie na
¿yczenie suwerennego elektoratu.
Nie wydaje siê jednak, aby takie przeciwstawianie katolickiego
i liberalnego rozumienia pomocniczoœci mog³o dobrze s³u¿yæ jej wprowadzaniu
do praktyki ¿ycia spo³ecznego. Spotkamy te¿ opinie mniej kategoryczne,
zgodnie, z którymi uznanie zasady pomocniczoœci przez pañstwa Unii Europejskiej jest po prostu konsekwencj¹ akceptowania przez te pañstwa zasad
wolnoœci, poszanowania praw cz³owieka, demokracji, a jej odpowiednie
stosowanie mo¿e byæ jednoczeœnie gwarancj¹ rzeczywistej podmiotowoœci
obywateli. W takim rozumieniu zasada pomocniczoœci staje siê dyrektyw¹
wyznaczaj¹c¹ ogólny kierunek regulacji prawnych w Unii Europejskiej.
Przekonuj¹ca wydaje siê jedna z najnowszych interpretacji stosowania
zasady pomocniczoœci przedstawiona z perspektywy katolickiej nauki
spo³ecznej. Wed³ug niej zasada ta winna byæ stale odnoszona do konkretnych
warunków ¿ycia spo³ecznego, a podzia³ kompetencji miêdzy jednostk¹
i spo³ecznoœci¹ mniejsz¹, a tak¿e miêdzy spo³ecznoœci¹ mniejsz¹ a wiêksz¹,
powinien byæ ci¹gle dostosowywany do konkretnej sytuacji spo³ecznej.
Wszelkie przekazywanie kompetencji z instancji ni¿szej na wy¿sz¹ winno byæ
poprzedzone spo³eczn¹ debat¹ z udzia³em wszystkich zainteresowanych
stron, która pozwoli uchroniæ mniejsze podmioty ¿ycia spo³ecznego przed
ubezw³asnowolnieniem, a pañstwo zabezpieczyæ przed nadmiernym
obci¹¿eniem zadaniami, które mog³yby wykonaæ jednostki i spo³ecznoœci
mniejsze.
Warunkiem koniecznym do realizacji zasady pomocniczoœci jest
aktywnoœæ obywateli. Brak tej aktywnoœci mo¿e wystêpowaæ zarówno
w spo³eczeñstwach, które ¿y³y w systemach totalitarnych i nie nauczy³y siê
aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, jak i w spo³eczeñstwach
¿yj¹cych w pañstwach opiekuñczych, przyzwyczajonych do rozbudowanych
systemów pomocy spo³ecznej. Formacji spo³ecznych znajduj¹cych siê
pomiêdzy obywatelami a pañstwem nie tworzy pañstwo, lecz aktywne
spo³eczeñstwo, które samo chce decydowaæ o swoich losach.
W naszym kraju uznanie zasady pomocniczoœci jako podstawy ³adu
ustrojowego jest opowiedzeniem siê za budow¹ pañstwa jako wspólnoty
obywatelskiej. Takie pañstwo, które jak stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej
w artykule 1. „...jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, ma pewne
zobowi¹zania spo³eczne wobec wszystkich cz³onków wspólnoty, ale te¿
szanuje ich autonomiê i uznaje ich prawa do autonomicznych dzia³añ
indywidualnych oraz wspólnotowych. Takie pañstwo winno stwarzaæ warunki
dla funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Profesor Piotr Winczorek,
prawnik-konstytucjonalista, uczestnik prac Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego, która przygotowa³a projekt obecnej Konstytucji,
ocenia³ ten projekt jako zasadniczo mieszcz¹cy siê w ramach idei pañstwa jako
wspólnoty pozostawiaj¹cej swoim obywatelom znaczny zakres autonomii
i swobodê samoorganizacji. Stwierdzi³ jednak, „(...) ¿e niektóre zawarte w tym
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projekcie przepisy sk³ania³yby raczej do innego postrzegania pañstwa.
Wy³ania siê z nich bowiem obraz wszechogarniaj¹cego opiekuna. Dotyczy to
zw³aszcza przepisów o socjalnych prawach obywateli”.
Doœwiadczenia transformacji ustrojowej w naszym kraju zarówno na
polu samorz¹dnoœci terytorialnej, jak i organizacji pozarz¹dowych pokazuj¹, ¿e
zawarta w Konstytucji 1997 roku zasada pomocniczoœci jako podstawa
naszego ³adu ustrojowego wci¹¿ wyznacza raczej cel ni¿ aktualn¹
rzeczywistoœæ. Jedynie ci¹g³e starania obywateli o poszerzanie granic
spo³eczeñstwa obywatelskiego mo¿e ten cel przybli¿yæ. Siêganie do
potencja³u samopomocy w tych staraniach jest konieczne.
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Andrzej Juros

Zasada pomocniczoœci 1
wspieranie dzia³añ samopomocowych i samoorganizacyjnych

Patrz¹c na dynamikê wzrostu liczby organizacji pozarz¹dowych po
roku 1989, mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z szybkim procesem
rozwojowym nowego fenomenu spo³ecznego. Ka¿dy rozwój staramy siê
uporz¹dkowaæ w okreœlone prawa u³atwiaj¹ce nam zrozumienie tego, co dzieje
siê na naszych oczach. Trudno jeszcze dzisiaj ostatecznie stwierdziæ, jakim
prawom podlega rozwój rodzimych organizacji pozarz¹dowych; bezsprzeczne
jest tylko to, ¿e s¹ one wyrazem odradzania siê samopomocy i samoorganizacji
spo³ecznej. Warto pokusiæ siê o refleksjê nad tym zagadnieniem. Tym bardziej,
¿e samopomoc znalaz³a swe konstytucyjne uprawomocnienie w zapisach
odnosz¹cych siê do wolnoœci tworzenia i dzia³ania dobrowolnych zrzeszeñ,
w tym stowarzyszeñ i fundacji (art. 12) oraz zasady pomocniczoœci, której
najkrótsz¹ definicj¹ jest okreœlenie „pomoc dla samopomocy” (Konstytucja RP
z 1997 r.). Pierwszy zapis wskazuje, ¿e stowarzyszenia i fundacje s¹ tylko
jedn¹ z dobrowolnych form zrzeszania siê ludzi i podejmowania dzia³añ
samoorganizuj¹cych i samopomocowych. Drugi generalnie wskazuje na
koniecznoœæ podejmowania dzia³añ wspieraj¹cych ze strony administracji
publicznej dla rodz¹cych siê inicjatyw samopomocowych.
Zgodnie z konstytucyjn¹ zasad¹ pomocniczoœci w jej podstawowym
rozumieniu dzia³ania w³adzy publicznej s¹ uzupe³nianiem tego, czego nie s¹
zdolne zrealizowaæ samodzielnie osoby indywidualne i grupy ni¿szego rzêdu.
Czyli, od strony negatywnej, jest to zasada nieingerowania w mo¿liwoœci
samoorganizacyjne spo³eczeñstwa. Natomiast od strony pozytywnej jest to
wspieranie dzia³añ samopomocowych (zgodnie z przytoczon¹ ju¿ definicj¹
pomoc dla samopomocy). Obok organizacji pozarz¹dowych, które
charakteryzuj¹ siê ju¿ pewnym stopniem formalizacji swojego dzia³ania,
analizuj¹c potencja³ danej spo³ecznoœci nale¿y poszukiwaæ w niej wszelkich
inicjatyw i form samopomocy.
Generalnie Konstytucja poprzez zapisy o zasadzie pomocniczoœci i wolnoœci
tworzenia i dzia³alnoœci dobrowolnych zrzeszeñ orzeka o istotnej roli inicjatyw
samopomocowych i samoorganizacji w funkcjonowaniu pañstwa. To ogólne
rozstrzygniêcie znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach o grupach
samopomocy istniej¹ce w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (art. 1 pkt.
2) mówi¹cej, ¿e „w dzia³aniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mog¹
uczestniczyæ ... grupy samopomocy pacjentów oraz ich rodzin” wymienione
tam obok innych organizacji oraz w Ustawie z dnia 6 lutego 1997 roku
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym po nowelizacji. W tej drugiej
stwierdza siê: „Kasa Chorych, realizuj¹c swoje zadania, wspó³dzia³a ze
stowarzyszeniami i grupami samopomocowymi tworzonymi w celu udzielenia
pomocy osobom chorym lub promocji zdrowia”. Bez dodatkowych uregulowañ i
woli realizowania tej wspó³pracy zapisy te, jak wiele innych, pozosta³y puste;
pokazuje to pragmatyka zwi¹zana z wdra¿aniem Ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego. Jeœli ju¿ ustawodawca wprowadzi³ w ustawach zapisy
o grupach samopomocy, to winno to znaleŸæ odzwierciedlenie w realizacji
zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zku wspó³pracy samorz¹dów z organizacjami
1

Treœci zawarte w artykule czêœciowo by³y publikowane przez autora w czasopiœmie LOS - Czasopismo Samopomocy Spo³ecznej.
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pozarz¹dowymi (grupy samopomocy s¹ pewn¹ form¹ albo etapem rozwoju
organizacji pozarz¹dowych).
1. Korzenie samopomocy
Cz³onkowie grupy samopomocowej spotykaj¹ siê zasadniczo dla
rozwi¹zania wspólnego dla wszystkich uczestników problemu. Ale problem dla
poszczególnych osób znika, a one pozostaj¹, anga¿uj¹c siê w pomoc innym.
Dlaczego?
W zarz¹dzaniu „nowoczesnymi” organizacjami pozarz¹dowymi zwraca
siê szczególn¹ uwagê na kszta³towanie misji, odwo³uj¹cej siê do g³êbszej
motywacji cz³onków. Jakie s¹ to motywy, jakie s¹ to pok³ady cz³owieczeñstwa,
sprawiaj¹ce, ¿e cz³owiek przekracza interes w³asny? Poszukujemy g³êbszego
uzasadnienia dla naszych dzia³añ, staramy siê zakorzeniæ nas samych i nasze
dzia³anie w czymœ, co trwa³e i przekracza ograniczenia chwili. Jedn¹ z dróg jest
odwo³anie siê do historii nauczycielki ¿ycia.
Mi³osierdzie, filantropia, dobroczynnoœæ od zarania dziejów stanowi³y
wyzwanie dla cz³owieka w tworzonych przez niego spo³ecznoœciach. Z jednej
strony spo³ecznoœci te czêsto uœmierca³y kalekich lub pozostawia³y ich poza
swoim obrêbem (np. Sparta, Chiny). Z drugiej jednak strony mo¿na
zaobserwowaæ indywidualne zmagania w przekraczaniu tego stanu rzeczy, co
w sposób bardzo obrazowy zawarte jest w przypowieœci o Dobrym
Samarytaninie. Ju¿ w staro¿ytnej Grecji i Rzymie tworzono zorganizowane
formy opieki dla potrzebuj¹cych i chorych. Jednak¿e dopiero chrzeœcijañstwo
na szerok¹ skalê podjê³o problem pos³ugi potrzebuj¹cym. Mi³osierdzie
i dobroczynnoœæ uzyska³y w chrzeœcijañstwie status najwa¿niejszych cnót. Od
momentu wyodrêbnienia w koœcio³ach diakonów dla pos³ugi potrzebuj¹cym
(opis Dziejów Apostolskich) obserwujemy sta³e rozwijanie form dzia³ania. Od
diakonii-hospicjów (VI-VIII w.) poprzez tzw. Xenodochia, szpitale (przytu³ki) po
ustalenia Soboru Trydenckiego (1545-1563), który w³adze Koœcio³a uczyni³
odpowiedzialnymi za opiekê nad potrzebuj¹cymi pomocy, obserwujemy sta³y
rozwój idei samoorganizacji spo³ecznej. Jak podaje Marian Surdacki:
„W Polsce, zgodnie z zaleceniami Soboru Trydenckiego, Koœció³ jako jedyny
rozpocz¹³ na wielk¹ skalê organizowanie akcji charytatywnej w ramach diecezji
czy parafii. Podczas synodów biskupi informowali o wielkich rzeszach
biednych, daj¹c jednoczeœnie pewne wskazówki maj¹ce na celu zlikwidowanie
lub zmniejszenie tego zjawiska. Synod diecezjalny krakowski pod
przewodnictwem biskupa Bernarda Maciejowskiego z 1601 r. przeprowadzi³
gruntown¹ analizê przyczyn istniej¹cej we wsiach i miasteczkach nêdzy
ludzkiej. ... Wszystkim duszpasterzom polecono, aby (..). napominali szlachtê,
aby ta zaprzesta³a tak bardzo i tak czêsto krzywdziæ i uciskaæ swych poddanych
(...) zapocz¹tkowany zosta³ trwaj¹cy w XVII i XVIII w. dynamiczny proces
zak³adania szpitali-przytu³ków parafialnych (...) W XVIII w. w Wielkopolsce
oko³o 45% parafii posiada³o swój przytu³ek, natomiast w Ma³opolsce odsetek
parafii ze szpitalami wynosi³ a¿ 60%.” Znamienne jest, ¿e organizacja
wewnêtrzna wiêkszoœci tych tzw. szpitali by³a oparta na samopomocy
(przeciêtnie 5-6 osób), natomiast wsparciem s³u¿y³a ca³a spo³ecznoœæ,
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w ramach której tworzy³y siê ró¿ne bractwa, które dzisiaj okreœlilibyœmy jako
stowarzyszenia.
Bractwo (konfraternia) i arcybractwa by³y zrzeszeniami religijnymi
maj¹cymi osobowoœæ prawn¹, w³asn¹ administracjê oraz statuty reguluj¹ce
strukturê, cele i sposoby ich realizacji. Celami bractwa by³o jednoczesne
rozwijanie kultu publicznego ze zaktywizowaniem ¿ycia chrzeœcijañskiego
poprzez prowadzenie dzia³alnoœci religijnej i spo³ecznej. Charakterystyczna
by³a silna wiêŸ spo³eczna oparta na solidarnoœci grupy. Bractwa koœcielne
mia³y swe korzenie w staro¿ytnoœci pogañskiej, która wytworzy³a wzorzec
stowarzyszeñ. W Koœciele pocz¹tki bractw mo¿emy odnaleŸæ w IV w. we
wschodnim chrzeœcijañstwie. Natomiast w Polsce pocz¹tki bractw siêgaj¹
pocz¹tków XII w. Obok bractw ascetyczno-dewocyjnych istnia³y bractwa
charytatywne, szpitalne, ubogich, rycerskie, pokutnicze, budowniczych
œwi¹tyñ, dróg, mostów, bractwa cechowe ró¿nych zawodów. Rola bractw by³a
bardzo istotna w samoorganizacji spo³ecznej na wielu polach dzia³ania,
pocz¹wszy od naukowego poprzez zawodowe, gospodarcze po œciœle
religijne. Jednoczeœnie rozmiar samego zjawiska by³ ogromny jak na tamte
czasy. St¹d stwierdzenia Katza i Bendera o ekskluzywnoœci pomocy
wzajemnej s¹ ska¿one przyjêciem wspó³czesnej perspektywy jak i s³abym
materia³em empirycznym, na podstawie których autorzy wysnuli takie wnioski.
Ksi¹dz W¹tróbka w drugim wydaniu ksi¹¿ki (1873 r.) o ma³ej opolskiej
parafii Dêbie mówi, ¿e na zamieszka³ych 1428 dusz katolickich istnieje
6 bractw, czyli religijnych towarzystw oraz 18 fundacji. Charakteryzuj¹c
to¿samoœæ bractwa stwierdza, ¿e: „jest stowarzyszeniem osób pobo¿nych,
które maj¹ (...) dobre uczynki pe³niæ i siebie wzajemnie przez dobry przyk³ad do
cnotliwego ¿ycia zachêcaæ. Wszystkie koœcielne bractwa s¹ obfitemi
odpustami i innymi ³askami obdarzone. Ju¿ z tego wynika, jak zbawienne tak
dla pojedynczych cz³onków, jak i dla ca³ej spo³ecznoœci s¹ takowe bractwa, bo
jeden za drugiego i wszyscy za ka¿dego ofiaruj¹ Bogu swoje dobre uczynki
i pomagaj¹ sobie do dost¹pienia celu swego, któregoby mo¿e bez tej pomocy
wcale nie tak ³atwo dopiêli; tak¿e ka¿dy w regu³ach i w dobrym przyk³adzie
innych znajduje prawid³o swego zachowania i postêpowania (...) Nie trudno
wiêc poznaæ, ¿e cz³onkowi bractwa l¿ej jest duszê sw¹ zbawiæ ni¿ takiemu, co w
bractwie nie jest.” (W¹tróbka 1995 str. 95-96). Jak widaæ rola jak i zakres
dzia³añ tego typu organizacji w spo³ecznoœci lokalnej czyni³ je powa¿n¹ si³¹
integruj¹c¹ wewnêtrznie dan¹ spo³ecznoœæ, przyczyniaj¹c siê jednoczeœnie do
efektywniejszego œwiadczenia ró¿nych us³ug, jak równie¿ integruj¹c
poszczególne osoby.
Alexis de Tocqueville, przemierzaj¹c w roku 1831 Stany Zjednoczone,
stwierdzi³ w swoim epokowym dziele „O demokracji w Ameryce”, ¿e:
„W ¿adnym innym kraju na œwiecie prawo do zrzeszania siê nie zosta³o tak
efektywnie wykorzystane, ani zastosowane w tak wielu dziedzinach ¿ycia, jak
w Ameryce. (...) stowarzyszenia s¹ tworzone dla ochrony bezpieczeñstwa
publicznego, wspierania handlu i przemys³u, zajmuj¹ siê krzewieniem wartoœci
moralnych i religijnych. Ich dzia³alnoœæ obejmuje wszystkie dziedziny ¿ycia
obywateli, którzy z w³asnej woli ³¹cz¹ siê i organizuj¹, tworz¹c w ten sposób
prawdziwie demokratyczne spo³eczeñstwo”. Zarówno w przypadku bractw jak
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i stowarzyszeñ, o których mówi de Tocqueville, ich si³a le¿y w g³êbokim
zadowoleniu, jakie ze stowarzyszenia czerpi¹ ludzie, którzy je tworz¹. Jest to
pole wszechstronnej aktywnoœci cz³owieka, która s³u¿y zarówno wzrostowi
jego samego, jak i pomna¿a dobro wspólne zarówno ma³ej jak i wielkich
spo³ecznoœci, jakimi s¹ naród, pañstwo. ¯ywotnoœæ dzie³a Tocqueville'a
zawiera siê w genialnoœci obserwacji jak równie¿ odnoszeniu wyników
obserwacji do dog³êbnej znajomoœci natury cz³owieka. Niezmiennoœæ natury
cz³owieka wyra¿aj¹ca siê jego godnoœci¹, zupe³noœci¹ oraz tym, ¿e to on
ostatecznie jest podmiotem prawa, jak równie¿ niezbywalnoœæ jego
podstawowych potrzeb (poznania, przyjaŸni i mi³oœci, wolnoœci oraz
religijnoœci) sprawia, ¿e dzie³o to nadal jest aktualne. Czas siê zmienia,
cz³owiek w swej naturze pozostaje ten sam.
Dzisiaj kiedy przychodzi nam anga¿owaæ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹,
w budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego warto zwracaæ siê ku przesz³oœci.
Pozwala ona bowiem odkrywaæ na nowo wartoœci, jakie stoj¹ u podstaw
dojrza³ego zaanga¿owania spo³ecznego. Historia uczy pokory ludzi
pragn¹cych instytucjonalizowaæ i profesjonalizowaæ ca³okszta³t ¿ycia
spo³ecznego. Dobroczynnoœæ czy te¿ to, co dzisiaj okreœlamy jako
zaanga¿owanie samopomocowe, wolontarystyczne, kiedy by³y powi¹zane
z du¿ym zakresem wolnoœci sprawia³y, ¿e ludzie sami byli zdolni rozwi¹zaæ
wiêkszoœæ problemów, z jakimi siê stykali.
Sytuacja po 1989 roku potwierdza tê prawdê historyczn¹. Jeœli wiêc faktycznie
wprowadziliœmy zapis w konstytucji dotycz¹cy zasady pomocniczoœci,
powinniœmy patrzeæ na historiê, która zarówno na gruncie europejskim jak
i amerykañskim potwierdza si³ê do samoorganizacji, jaka tkwi w jednostkach,
rodzinie i ró¿nych grupach spo³ecznych.
Warto siê zastanowiæ, jak nale¿y rozumieæ sformu³owanie grupy
(organizacje) samopomocy. Jest to termin, który wymaga dookreœlenia
w nowej rzeczywistoœci Polski. W okresie powojennym mieliœmy w kraju
organizacje, które z nazwy by³y inicjatywami samopomocy, w rzeczywistoœci
realizowa³y zadania administracyjne i podlega³y kontroli administracji
centralnej. Tak¿e ich finansowanie by³o zapewnione w ramach centralnego
podzia³u bud¿etu pañstwa. Takim przyk³adem mog¹ byæ Gminne Spó³dzielnie
„Samopomoc Ch³opska”. Dzisiaj w³aœnie w œrodowiskach wiejskich widaæ, jak
bardzo centralizm i ubezw³asnowolnienie zniszczy³y tradycyjn¹ samopomoc
œrodowisk wiejskich, jak bardzo rolnik jest uzale¿niony od polityki centralnie
sterowanej. Natomiast jeœli istnia³y dzia³ania samopomocowe, to wykorzystywa³y one parasol innych instytucji i organizacji.
2. Samopomoc szko³¹ zaanga¿owania obywatelskiego
Zdaniem Franka Riessmana “samopomoc obejmuje wszystkie praktyki, jakie ludzie rozwinêli, by radziæ sobie z problemami (nadu¿ywanie narkotyków, problemy emocjonalne, zdrowotne i problemy spo³eczne), odwo³uj¹c siê
do doœwiadczenia, pomys³owoœci, bezpoœredniego podejœcia, takiego jak
dzielenie siê opowiadaniami i wspólnym doœwiadczeniem ... Jest to ca³kowite
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przeciwieñstwo dla zewnêtrznej, profesjonalnej „in¿ynierii spo³ecznej”.
•ród³a samopomocy tkwi¹ w rodzinie tam w atmosferze mi³oœci w sposób
naturalny, przekraczane jest przeciwstawienie dawania i brania. Rodzina
umacnia swych cz³onków w d¹¿eniu do pe³ni rozwoju i otwierania siê na innych.
Jednak¿e jest wiele sytuacji, które sprawiaj¹, ¿e rodzina nie jest zdolna podo³aæ
trudom zmagania siê z bólem, terminaln¹ chorob¹, na³ogiem lub innym
cierpieniem jednego ze swych cz³onków. Tak¿e procesy cywilizacyjne
os³abiaj¹ce rodzinê wymuszaj¹ tworzenie przeró¿nych grup, zastêpuj¹cych
niektóre z funkcji rodziny. Ten w³aœnie moment stanowi uzasadnienie dla
tworzenia grup samopomocy, grup wzajemnego wsparcia (organizowanych
przez osoby o podobnym problemie) lub grup wsparcia organizowanych przez
profesjonalistów.
Grupy samopomocowe powstaj¹ w celu wsparcia rodziny lub wype³nienia luki
spowodowanej dezorganizacj¹ rodziny na skutek ró¿nych czynników. Grupa
organizowana jest dla wzajemnego wspierania siê w radzeniu sobie,
konfrontowaniu lub eliminowaniu wspólnego medycznego, psychologicznego
i spo³ecznego problemu. Grupy samopomocowe broni¹ swego nieformalnego
charakteru (zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie istnienia). Jest to warunek
istnienia specyficznego wewnêtrznego dynamizmu.
Ze wzglêdu na genezê samopomocow¹ organizacji pozarz¹dowych
nale¿y zwracaæ uwagê w ich dzia³aniach na zachowanie równowagi pomiêdzy
trzema funkcjami przynale¿nymi organizacjom o rodowodzie samopomocowym. S¹ to: œwiadczenie us³ug, rzecznictwo interesów oraz rola
samopomocowa (wzajemnego wsparcia), wspólnototwórcza buduj¹ca podstawy spo³eczeñstwa obywatelskiego. Ze wzglêdu na instytucjê kontraktu interesuje nas oczywiœcie przede wszystkim œwiadczenie us³ug, ale takie podejœcie nie ró¿ni organizacji pozarz¹dowej od instytucji komercyjnej. Paradoksalnie mo¿e siê nawet okazaæ, ¿e instytucje komercyjne s¹ tañsze.
Natomiast jeœli zwrócimy w kontrakcie uwagê na dwie pozosta³e funkcje
pe³nione przez organizacjê pozarz¹dow¹ (a zw³aszcza funkcjê samopomocow¹) oraz jeœli ze wzglêdu na genezê samopomocow¹ tych organizacji
potraktujemy te dwie funkcje jako wk³ad, wówczas efekt kontraktu bêdzie
wiêkszy, a jego koszt ponoszony przez kontraktuj¹cego relatywnie mniejszy.
Takie podejœcie wymaga szerszego spojrzenia na specyfikacjê i standardy
us³ug.
Ze wzglêdu na wartoœæ samopomocy istnienie szerokiego ruchu
wzajemnej pomocy, grup samopomocy jest niezwykle wa¿ne. Z jednej strony
grupy samopomocy s¹ dobra szko³¹ zaanga¿owania obywatelskiego. Z drugiej
strony dzia³ania samopomocowe s¹ szans¹ uzdrowienia us³ug. W tym
pierwszym wzglêdzie Riessman stwierdza, ¿e termin samopomoc jest myl¹cy,
gdy¿ sugeruje koncentracjê na samym sobie, indywidualistycznoœæ.
W rzeczywistoœci kluczowym wyró¿nikiem tego, czy mamy do czynienia
z samopomoc¹, jest to, ¿e pomoc jest wytworzona wewnêtrznie
w przeciwieñstwie do zewnêtrznych wytworów profesjonalistów, instytucji,
i ekspertów. Samopomoc¹ jest wszystko to, co zawiera takie wewnêtrzne
2

E.Banks, op. Cit.
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podejœcie i unika korzystania z zewnêtrznej interwencji. Badania Roberta
Wuthnowa, na które powo³uje siê Riessman, wykaza³y, ¿e ludzie zorganizowani w ma³ych grupach w rzeczywistoœci s¹ bardziej zaanga¿owani w kwestie
obywatelskie. Jest to niebezpoœredni skutek spotkañ twarz¹ w twarz, swoistego etosu ma³ych grup. Wed³ug Riessmana jest to swoisty nawrót do idei
s¹siedztwa, budowania przestrzeni ducha i wartoœci.
Za Janem Paw³em II mo¿emy mówiæ o budowaniu cywilizacji mi³oœci.
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych obserwujemy w Polsce
odbudowywanie spo³ecznego oblicza remiz ochotniczych stra¿y po¿arnych,
dokonuje siê rewitalizacja wiêzi s¹siedzkich nadwyrê¿onych z³ymi praktykami
poprzedniego systemu. W œrodowiskach wiejskich obserwujemy odradzanie
siê Kó³ Gospodyñ Wiejskich i Uniwersytetów (Szkó³) Ludowych, a tak¿e
samopomocowych stowarzyszeñ rozwoju konkretnych wsi. Istota ludzka
potrzebuje wspólnoty, która popchnie jednostkê tam, gdzie ona sama nie
by³aby zdolna siê zdecydowaæ pod¹¿yæ.
W tym momencie Riessman wypowiada bardzo znamienn¹ opiniê, ¿e
najg³êbsz¹ istot¹ samopomocy jest ekskluzywnoœæ przekroczenia
przeciwieñstwa wewnêtrznoœci i zewnêtrznoœci. W tym sensie samopomoc
odró¿nia siê od gangów, sekt, gdy¿ nie gwa³ci demokratycznoœci
samookreœlenia siê osoby i grupy.
3. Potrzeba dzia³añ samopomocowych w cz³owieku
Grupy samopomocy najczêœciej s¹ przejawem poszukiwania przez
osobê (osoby) sposobu zaradzenia powa¿nemu problemowi, który zniszczy³
dotychczasowe poczucie to¿samoœci (to¿samoœæ)
Grupa samopomocy

grupa osób po³¹czonych wspólnym problemem,
spotykaj¹ca siê zasadniczo dla uzyskania
psychicznego wsparcia poszczególnych osób,
wymagaj¹ca niewielkiego lub ¿adnego nak³adu
finansowego.

Dotychczasowe bliskie relacje miêdzyludzkie (bliskoœæ) na tyle zosta³y
ograniczone lub zniszczone, ¿e pojawi³o siê poczucie izolacji (izolacja), a dotychczasowe twórcze zaanga¿owanie w rodzinie i ¿yciu spo³ecznym
(twórczoœæ) zosta³o dramatycznie zatrzymane przez zaistnia³y problem.
Osoby czêsto doœwiadczaj¹ stagnacji. Osoba doœwiadczaj¹ca kryzysu mo¿e
szybciej i bardziej pozytywnie go rozwi¹zaæ dziêki relacjom z szerszym
otoczeniem spo³ecznym. Dla osób, które zetknê³y siê ze specyficznym w kategoriach spo³ecznych kryzysem (np. kalectwo, przewlek³a choroba), w odzyskaniu utraconej to¿samoœci mo¿e pomóc grupa samopomocy osób o podobnym problemie. Otoczenie to winno siê charakteryzowaæ odpowiednimi
w³aœciwoœciami, aby rozwój osoby na nowo zosta³ odbudowany.
Nim zwrócimy uwagê na czynniki zewnêtrzne panuj¹ce w otoczeniu grupy,
musimy zastanowiæ siê, co w kategoriach psychologicznych musi zostaæ
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odbudowane i umocnione w konkretnej osobie, która wchodzi do grupy
samopomocowej. Samopomoc k³adzie w zdecydowany sposób akcent na
potencjonalnoœci, jakie w sobie niesie ka¿dy, nawet znajduj¹cy siê
w najciê¿szej sytuacji, cz³owiek. Uzdalnianie (umocnienie uzdolnieñ) odwo³uje
siê do posiadanych przez cz³owieka zdolnoœci. Nie tyle jest to proces
nabywania nowych umiejêtnoœci, co odkrywanie niezbywalnych ka¿demu
cz³owiekowi uzdolnieñ, które pozwalaj¹ mu przekroczyæ ograniczenia, którym
zosta³ poddany ze wzglêdu b¹dŸ to na czynniki biologiczne, b¹dŸ te¿
spo³eczne.
Umocnienie osoby dokonuj¹ce siê w grupie samopomocowej:
wolnoœæ wyboru wsparcia,
wp³yw na sposób i strukturê dostarczania wsparcia,
uczestnictwo w planowaniu (i ewaluacji) szerokiego zakresu
dostarczanych wsparcia,
uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w grupie.
3

Jak stwierdza Maryniarczyk : „... od tego jak pojmie siê sprawnoœci, zale¿y
tak¿e definicja niepe³nosprawnoœci. Jeœli sprawnoœci s¹ uto¿samiane
z fizyczn¹ kondycj¹ cz³owieka, to wszelkie ich zaburzenia czy braki bêd¹
traktowane jako wyraz degradacji bytowej cz³owieka. A to z kolei prowadzi do
deformacji prawdziwych relacji miêdzyludzkich”. Jak stwierdza dalej autor:
„Cz³owiek, choæ przynale¿y do œwiata przyrody, to jednak œwiat ten przekracza”
Te podstawowe cechy cz³owieka, na których bazuj¹ póŸniej wszelkie
uzdolnienia, to:
!
zdolnoœæ do poznawania,
!
zdolnoœæ do mi³oœci,
!
zdolnoœæ do wolnoœci,
!
religijnoœæ.
Poprzez te cechy cz³owiek przekracza w swoim dzia³aniu ograniczenia œwiata
przyrody. To one pokazuj¹ mu, kim mo¿e byæ poprzez pracê nad sob¹.
Stanowi¹ one czynnik motywacyjny popychaj¹cy go do podejmowania dzia³añ
spo³ecznych. Dziêki nim anga¿uje siê we wspólnoty, ruchy, grupy
samopomocy, grupy wsparcia. Jednym z efektów zaanga¿owania
samopomocowego jest powstawanie organizacji pozarz¹dowych, które
poprzez swój formalny charakter w pewnych okolicznoœciach u³atwiaj¹
podejmowanie dzia³añ spo³ecznych.
Grupa samopomocy to miniaturowa forma zdrowej demokracji troszcz¹ca siê
o niezale¿noœæ osób od czynników zewnêtrznych w zakresie zaspokojenia
potrzeb intelektualnych, moralnych, kulturowych, mi³oœci i solidarnoœci
spo³ecznej.
W dzia³aniu:
si³y poszukuje w swoich cz³onkach,
wszyscy cz³onkowie maj¹ równe prawa,
jest mo¿liwoœæ swobodnego wyra¿ania myœli i uczuæ,
3

A. Maryniarczyk, Definicje niepe³nosprawnoœci cz³owieka, w: A. Juros, W.Otrêbski (red.), Integracja osób
z niepe³nosprawnoœci¹ w spo³ecznoœci lokalnej, Lublin, Wydawnictwo Fundacji Œrodkowoeuropejskiego
Centrum Ekonomii Dzia³ania Spo³ecznego, str. 89, 92
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kieruje grup¹ osoba wybrana przez grupê.
Wa¿ne jest, by cz³owiek w swoim rozwoju korzysta³ najpierw z pomocy osób
najbli¿szych, innych osób i grup tworz¹cych wspólnotê lokaln¹ oraz z tego, co
gwarantuje pañstwo. Dopiero takie ca³oœciowe ujêcie gwarantuje pe³n¹ pomoc
spo³eczn¹. Jednak¿e cz³owieka nie mo¿na potraktowaæ jako elementu ¿ycia
spo³ecznego. Cechami sprawiaj¹cymi, ¿e cz³owiek przekracza ograniczenia
spo³eczne s¹:
podmiotowoœæ wobec prawa oznaczaj¹ca, ¿e nie mo¿na go
ubezw³asnowolniæ i poddaæ go prawom, które s¹ przeciwko niemu jako
cz³owiekowi; to dana osoba, bêd¹c adresatem tego prawa, jest jego
wykonawc¹ nikt inny;
zupe³noœæ nie mo¿e on byæ potraktowany jako czêœæ jakiejœ ca³oœci, jako
œrodek do innych celów, to w nim samym, a nie gdzieœ na zewn¹trz s¹
z³o¿one potencjonalnoœci, poprzez które kszta³tuje on siebie;
godnoœæ nakazuj¹ca traktowanie go jako cel wszelkiego dzia³ania, a nie
œrodek.
Respektowanie trzech ostatnich cech gwarantuje, ¿e œwiadczona pomoc
spo³eczna nie bêdzie umniejsza³a i poni¿a³a osoby. Pe³ny zakres umocnienia
dokonuje siê w œrodowisku, które zapewnia szeroki zakres wsparcia, a taki w
sposób naturalny wystêpuje w rodzinie, grupach samopomocowych.
Wyró¿nia siê cztery etapy poprzedzaj¹ce okres wykszta³cenia siê
poczucia umocnienia to¿samoœci uwzglêdniaj¹cego zaistnia³y problem.
Ka¿dy z tych etapów mo¿e byæ przyœpieszony i pog³êbiony dziêki dzia³aniom
podejmowanym w grupie samopomocy (uto¿samianiu siê z grup¹).
Na samym pocz¹tku osoba musi odzyskaæ zaufanie do siebie i do innych
w kontekœcie problemu, który j¹ dotkn¹³ (musi przekroczyæ nieufnoœæ). W nowej
sytuacji osoba uzale¿nia siê od problemu jak i od ludzi, którzy profesjonalnie s¹
zobowi¹zani pomagaæ. Grupa samopomocy pomaga odzyskaæ utracon¹
autonomiê, przekroczyæ poczucie wstydu. Kolejnym etapem jest
podejmowanie inicjatywy w dzia³aniu, przeciwstawienia siê poczuciu winy.
Grupa samopomocy pobudza inicjatywy i uczy konkretnych umiejêtnoœci
radzenia sobie z problemem, nabywania kompetencji (przeciwstawione jest
to poczuciu ni¿szoœci, które czêsto pojawia siê z jednej strony w zetkniêciu
z problemem, z drugiej strony w kontakcie z profesjonalistami i instytucjami).
Zasadniczym problemem w aktualnych warunkach spo³ecznych jest tworzenie
grup samopomocy, jak równie¿ póŸniej przy³¹czanie siê do grupy i dzielenie siê
problemem (np. wejœcie do grupy, spotkanie grupowe, dzielenie siê i identyfikowanie siê z grup¹, stawanie siê cz³onkiem. Uczestnictwo w spotkaniach grupy
zwiêksza mo¿liwoœci radzenia sobie z problemem, z praktycznymi sprawami,
ze stygmatem. Uczy pracy wed³ug projektu (zaplanowane zadania, które
cz³onkowie grupy robi¹ razem).
Jak wszêdzie obowi¹zuje i tutaj Tuckmanowski model „cyklów ¿yciowych”
4
grupy : etap formowania, burzy, normowania, realizacji i od³¹czania. I choæ
etapy te s¹ charakterystyczne w g³ównej mierze dla grup zamkniêtych, mo¿na
je równie¿ zaobserwowaæ w grupach otwartych, do jakich nale¿¹ grupy
4

Omówienie na podstawie: J. Parks, Phases in a Group Life. The Self-Helper, 2001, Summer p. 1, 6

21

Teoria samopomocy

samopomocy. Jest to niezwykle wa¿ne dla kontrolowania procesu w³¹czania
do grup samopomocy, które z zasady winne byæ otwarte.
Na etapie formowania najwa¿niejsze jest wytworzenie bezpieczeñstwa. Z tego wzglêdu sam proces wstêpu do spotkañ jest wa¿ny (np. Nikt
nie siada na uprzywilejowanym miejscu, jest czas na dzielenie siê w³asnymi
oczekiwaniami). Wa¿ne jest, by wszystkie osoby wypowiedzia³y swe imiê i to,
co je sprowadzi³o do grupy. W okresie burzy jest czas na to, by wiêcej
powiedzieæ o sobie, pytaæ, wyra¿aæ swe osobiste przekonania. Jest czas na
konflikty miêdzy cz³onkami grupy: ka¿dy ma prawo do swych w³asnych przekonañ (modelowanie akceptacji i szacunku dla odmiennych pogl¹dów).W fazie
normowania ludzie zaczynaj¹ dostrzegaæ jednoœæ, pozostaj¹c sob¹. S¹
jednoczeœnie bardziej zdolni do akceptowania pozosta³ych cz³onków grupy. Na
etapie realizacji cz³onkowie grupy staj¹ siê bardziej zdolni do otwarcia siê na
s³uchanie drugiego i wspierania go. Na tym etapie grupa cechuje siê du¿¹
niezale¿noœci¹ i dzieli pomiêdzy uczestników przechodni¹ funkcjê facylitatora.
W ka¿dej otwartej grupie przychodzi czas opuszczania jej. Powiedzenie: “do
widzenia” jest naturaln¹ kolej¹ ¿ycia, ale trzeba je umieæ wypowiedzieæ.
Pomocny w tym wypadku jest w³asny rytua³ grupy z formami dzielenia siê
umacniaj¹cymi zarówno tych, którzy decyduj¹ siê odejœæ, jak i tych, którzy
pozostaj¹.
4. Spo³eczna potrzeba reform, czyli: profesjonaliœci a samopomoc
Jak stwierdza McKnight, spostrzegamy obecnie oznaki, ¿e „populacja
klientów” zaczyna w¹tpiæ, czy to ona jest faktycznym problemem, a tak
mog³oby siê wydawaæ, gdy patrzymy na proces wprowadzania reform w ¿ycie.
Jednym z przejawów tego niepokoju jest ruch samopomocy. Jest on czêsto
inicjowany przez ludzi, którzy rozumiej¹ ograniczenia pomagaj¹cych
profesjonalistów i „uniesprawniaj¹ce” (wywo³uj¹ce biernoœæ) efekty ich us³ug.
Ograniczenia bud¿etowe obna¿aj¹ jeszcze bardziej s³aboœæ pomocy
instytucjonalnej. Poszukiwanie wolnoœci rozpoczyna siê od definiowania
problemu tych, którzy uznali ich jako problem. Pojawienie siê ruchu samopomocy wymusza na profesjonalistach partnerskie traktowanie klienta.
W naszym kraju spostrzegamy przejawy tego stanu rzeczy w koniecznoœci
podejmowania reform: administracyjnej, zdrowia, oœwiaty czy wreszcie
systemu emerytalnego.
Grupy samopomocy s¹ wyrazem podmiotowoœci spo³eczeñstwa.
Spo³eczeñstwo zasadza siê na ¿ywych relacjach miêdzyludzkich
realizowanych w ró¿nych grupach poœrednich, poczynaj¹c od rodziny, poprzez
ró¿ne formy samopomocy s¹siedzkiej, lokalnej, a koñcz¹c na wspólnotach
gospodarczych, spo³ecznych, politycznych i kulturalnych. Wszystkie zaœ te
grupy posiadaj¹ sw¹ w³asn¹ autonomiê. Podstawowym celem ka¿dej grupy
spo³ecznej jest dobro wspólne, którym jest rozwój indywidualnej osoby
w aspektach intelektualnym, moralnym, i kulturalnym. Najpe³niej jest to
realizowane w najmniejszych jednostkach organizacyjnych pañstwa, jakimi s¹
gminy czy te¿ obecnie powiaty.
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Ludzie z problemem jako dar dla siebie
identyfikacja z grup¹,
spójnoœæ grupy,
wzbudzenie nadziei,
doradzanie sobie,
bie¿¹cy wgl¹d w problemy,
oczyszczenie emocjonalne (katharsis).
Riessman próbuje zidentyfikowaæ pewne wartoœci i cechy, które pozwalaj¹
zadecydowaæ, co podpada pod miano samopomocy. S¹ to:
1.Wewnêtrznoœæ samopomocowe programy maj¹ raczej zaufanie do
swoich cz³onków i ich doœwiadczeñ, ani¿eli do pomocy z zewn¹trz;
2.Ludzie korzystaj¹ z samopomocy nie tyle dziêki pomocy innych, ile
poprzez udzielanie pomocy innym jako sponsorzy i mentorzy wzglêdem
samych siebie.
Uzyskujemy pomoc w najwiêkszym stopniu poprzez to, ¿e pomagamy.
Samopomoc, zdaniem tego lidera, jest pe³na sukcesu, poniewa¿ nie etykietuje
ludzi jako problem, lecz stara siê budowaæ na silnych stronach, które posiadaj¹.
Ka¿dy jest wartoœciowany na równi. Sprawia to, ¿e wp³ywanie na samego
siebie jest natychmiastowe.
Dobrze oddaje tê atmosferê struktura Dwunastu kroków anonimowych
alkoholików czy te¿ zasady innych grup. Przyk³adowo, zasady (zob. Za³¹cznik)
jednej z takich grup s¹ nici¹ przewodni¹, która ³¹czy m³odych ludzi w ramach
grupy YUP „Young and Under Pressure”, zainicjowanej dziêki internetowi
przez 15-letni¹ Aaryn Landers pomiêdzy ósemk¹ rówieœników. Sukcesem
zainteresowa³a siê amerykañska Fundacja na rzecz Jaskry (The Glaucoma
Foundation), której wsparcie umo¿liwi³o w 2000 roku uczestnictwo 100
cz³onków. W miêdzyczasie powsta³a analogiczna grupa rodziców (Parents
YUP) dzieci chorych na jaskrê. Uczestnicy udzielaj¹ sobie wzajemnej pomocy
i przede wszystkim zyskuj¹ zadowolenie. Grupy YUP zape³niaj¹ przepaœæ
w systemie wsparcia. W opinii cz³onków grup wiedza, ¿e tak du¿o m³odych
ludzi cierpi na jaskrê, czyni ¿ycie ³atwiejszym.5
W zasadzie obecnie nie ma takiego problemu, który by nie jednoczy³ ludzi
w poszukiwaniu sposobów zaradzenia mu. Grupy samopomocy podejmuj¹ siê
rozwi¹zywania problemów, które nie s¹ w pe³ni rozwi¹zywane przez pomoc
profesjonaln¹ i instytucjonaln¹, a nawet s¹ tworzone w tych p³aszczyznach
¿ycia spo³ecznego, które nie zosta³y przez profesjonalistów zdefiniowane
i objête ich dzia³aniem, a konkretnym ludziom jawi¹ siê jako problem konieczny
do rozwi¹zania. W podejmowanych dzia³aniach grupy samopomocy s¹
p³aszczyzn¹, na której rodz¹ siê najbardziej innowacyjne rozwi¹zania. Daj¹
one mo¿liwoœæ poszerzenia oferty, jak¹ spo³ecznoœæ ma dla swoich
mieszkañców. Przede wszystkim jednak jest to silny mechanizm tworzenia
wspólnoty.

5

http://www.glaucoma-foundation.org/yup
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Rodzaje grup samopomocy
Wg M. Levine'a i D.V. Perkinsa
!
!
!
!

grupy skupiaj¹ce ludzi zdyskwalifikowanych przez spo³eczeñstwo,
grupy osób ¿yj¹cych z ludŸmi „naznaczonymi” i cierpi¹cych
konsekwencjê tego piêtna,
grupy ludzi z problemami nie powoduj¹cymi „naznaczenia” spo³ecznego,
ale przyczyniaj¹cymi siê do spo³ecznej izolacji np. wdów, rodziców
dzieci chorych na raka, samotnych matek czy ojców itp.,
grupy etniczne, religijne, rasowe s³u¿¹ce jako œrodek obrony oraz
zachowania w³asnej to¿samoœci

W grupach samopomocy dochodzi w sposób naturalny do realizacji zasady
dobra wspólnego, zasady pomocniczoœci i zasady solidarnoœci. Jak stwierdza
Buchinger w grupach samopomocy przekracza siê podzia³ na daj¹cych
i bior¹cych, który silnie ujawnia siê w opiece i pomocy instytucjonalnej.
Zastêpuje go wzajemna zale¿noœæ budowana na silnym poczuciu autonomii.
Dojrza³a wspó³zale¿noœæ i wzajemnoœæ znajduje swój wyraz w podejmowaniu
odpowiedzialnoœci za siebie i za innych. W ten sposób dochodzi nie tylko do
g³êbszej integracji wewnêtrznej osoby (integrowane s¹ pozorne przeciwieñstwa jak: braæ - dawaæ), lecz dochodzi te¿ do g³êbszej integracji spo³ecznej
zbudowanej na partnerstwie profesjonalistów i indywidualnych osób oraz grup
wzajemnej pomocy (samopomocowych). W ten sposób zostaje przekroczone
stereotypowe (uwarunkowane indywidualnie, interpersonalnie i instytucjonalnie) podporz¹dkowanie i uzale¿nienie osoby od profesjonalisty i instytucji.
Do grup samopomocy zaliczamy te grupy, za których kierowanie s¹
odpowiedzialni sami cz³onkowie. Profesjonalista mo¿e wspó³przewodniczyæ
spotkaniom, mo¿e byæ doradc¹, ale to nie on decyduje o kierunku grupy.
W grupach samopomocy uczestnictwo jest wynikiem w³asnego wyboru,
jedynie bowiem ma³a czêœæ ludzi z problemem trafia do grup samopomocy.
Z tego te¿ wzglêdu tworzone oœrodki wsparcia grup samopomocy musz¹ byæ
otwarte na ich du¿¹ zmiennoœæ, zarówno jeœli chodzi o liczbê cz³onków takich
grup, jak i o formy pracy i aktywnoœci. Wymaga to specyficznych form ewaluacji
skutecznoœci ich dzia³ania.
Grupy samopomocy czêsto nie maj¹ dostêpu do wyników badañ dotycz¹cych
ich efektywnoœci. Natomiast publikowane badania grup samopomocy
czêstokroæ w rzeczywistoœci odnosz¹ siê do grup wsparcia czy wprost grup
psychoterapeutycznych.
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5. W s³u¿bie zdrowiu: grupy samopomocy osób niepe³nospra-

wnych
„Wa¿nym krokiem w pog³êbianiu œwiadomoœci spo³eczeñstwa by³o odkrycie,
¿e wspó³czesne systemy medyczne czêœciej maj¹ do czynienia
z dolegliwoœciami o charakterze spo³ecznym ani¿eli chorobami. Dolegliwoœci
i problemy spo³eczne s¹ zaœ domen¹ obywateli i ich wspólnotowych
6
organizacji.” Z jednej wiêc strony wszelkiego rodzaju zaburzenia domagaj¹
siê skutecznych programów profilaktycznych, skutecznej interwencji
i rehabilitacji medycznej. Z drugiej strony zaburzenia te powoduj¹ g³êbokie
konsekwencje spo³eczne i gospodarcze, które dla ich zminimalizowania
wymagaj¹ szerokich dzia³añ rehabilitacyjnych zmierzaj¹cych do pe³nej
integracji spo³ecznej osób niewidomych zarówno w zakresie ¿ycia domowego,
w szkole/pracy, jak i w zakresie aktywnoœci obywatelskiej, a tak¿e otwarcia siê
spo³eczeñstwa na tê grupê osób.
Kluczowymi pojêciami integracji spo³ecznej s¹ pojêcia „osobista
przemiana” oraz reakcja podstawowych grup. Osobista przemiana jako
warunek pe³nej integracji osób niepe³nosprawnych w spo³ecznoœci lokalnej
bazuje na takich procesach jak wola, poczucie podmiotowoœci i godnoœci,
samoaktualizacja, d¹¿enie do autentycznej to¿samoœci. Przyczyniaj¹ siê one
do podejmowania prób samodzielnego poprawienia w³asnego funkcjonowania
oraz inicjowania zmian w sobie jako po¿¹dana wartoœæ. Korzystanie z ksi¹¿ek
i poradników samopomocowych pomaga wskazaæ drogê zmiany na lepsze
w swoim funkcjonowaniu. Sprzyja temu w kontekœcie spo³ecznym istnienie
ogromnego obszaru profesjonalnych i paraprofesjonalnych grup, które
pomagaj¹ ludziom osi¹gn¹æ w ró¿norakiej postaci osobist¹ przemianê.
Osobista zmiana nie zachodzi w pustce, a jej podjêcie i utrzymanie zale¿y od
reakcji grup podstawowych (np. rodzina, grupa odniesienia, spo³ecznoœæ
lokalna) na przemianê osobist¹. Podstawowa grupa mo¿e akceptowaæ
i wesprzeæ osobist¹ przemianê, jak równie¿ blokowaæ i przeciwstawiaæ siê
dokonuj¹cym siê przemianom w samej osobie niepe³nosprawnej, jak
i dzia³aniom zmierzaj¹cym do takiej przemiany. Grupa w obu wypadkach dzia³a
na rzecz utrzymania status quo.
Samopomocowe grupy wzajemnego wsparcia w odniesieniu do
problemów zwi¹zanych ze zdrowiem nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia.
Grupy takie istniej¹ z bardzo wielu powodów: od problemów zwi¹zanych ze
zdrowiem psychicznym po grupy dla osób cierpi¹cych na syndrom Parkinsona,
stwardnienie rozsiane i inne choroby chroniczne. Rozwój komunikacji
multimedialnej sprawia, ¿e mo¿liwoœci i efektywnoœæ tych grup jeszcze bardziej
wzros³a. Obecnie praktycznie nie ma jednostki wymienianej przez Œwiatow¹
Organizacjê Zdrowia, która by nie by³a objêta dzia³aniem grup samopomocy.
Udzia³ osób w spotkaniach grup samopomocy sprawia, niezale¿nie od wieku
¿ycia, ¿e polepszaj¹ siê ich techniki troszczenia siê o siebie samego,
natomiast w d³u¿szej perspektywie czasowej osoby wykazuj¹ ni¿szy poziom
depresji, s¹ mniej zestresowane, posiadaj¹ lepsz¹ wiedzê oraz oceniaj¹ jakoœæ
swojego ¿ycia wy¿ej ani¿eli ci, którzy nie podejmuj¹ takich dzia³añ (wskazuj¹
6

J. McKnight, The Careless Society: Community and Its Counterfeits, New York, Basic Books 1995, str.81-81
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na to m. in. badania diabetyków w podesz³ym wieku). Badania dotycz¹ce
m³odzie¿y chorej na cukrzycê wskazuj¹ na podobny wp³yw grup samopomocy
na ich zdrowie, jak i funkcjonowanie w ¿yciu, a nawet to, ¿e grupy mog¹ byæ
skuteczniejsze ani¿eli tradycyjne metody leczenia. Badania osób po zawa³ach
serca wskazuj¹, ¿e zw³aszcza osoby samotne zdecydowanie d³u¿ej ¿yj¹ i lepiej
funkcjonuj¹, jeœli korzystaj¹ ze wsparcia oferowanego przez grupy
samopomocy, które efektywnoœci¹ dorównuj¹ kosztownemu leczeniu
medycznemu.
7

Na jednej z ok³adek “Newsweeka” widnia³y s³owa: „Do³¹cz do grupy
samopomocy”. Zachêca³y one do lektury artyku³u opisuj¹cego doœwiadczenia
lekarza realizuj¹cego program leczenia osób po zawale serca. Dr David
Spiegel kieruj¹cy tym programem napisa³:
„Pocz¹tkowo spostrzega³em nasze grupy wsparcia jako œrodek rozwi¹zywania
innych aspektów programu, które uwa¿a³em za bardziej istotne jak diety,
æwiczenia, radzenie sobie ze stresem. Po pewnym czasie zacz¹³em sobie
uœwiadamiaæ, ¿e grupa wsparcia by³a sama w sobie jednym z najbardziej
8
silnych instrumentów”. Wed³ug Banksa grupy samopomocy: ³agodz¹ ch³ód
systemu zdrowia, poprzez dostarczenie nienamacalnej opieki i spersonalizowanej doœwiadczeniem informacji uzyskanej od innych pacjentów
redukuj¹cej spo³eczn¹ izolacjê spowodowan¹ chorob¹. Wa¿ne jest, by
informacjê o pozytywnych skutkach przynale¿noœci do grup samopomocy
pacjenci uzyskali ju¿ na etapie terapii.
Znacz¹cy walor grup samopomocy podkreœla siê w zakresie profilaktyki chorób
nowotworowych. Przyk³adowo, bycie cz³onkiem grupy wsparcia osób
z wczesn¹ form¹ raka skóry zwiêksza trzykrotnie szansê przekroczenia okresu
piêciu lat od zachorowania. Ponadto ponad dwie trzecie pacjentów
wykazywa³o dwudziestoprocentowy (i wiêkszy) wzrost naturalnych komórek
antyrakowych w systemie odpornoœciowym. Takiego wzrostu nie
zaobserwowano w grupie kontrolnej. Tak¿e kobiety z rakiem piersi nale¿¹ce do
grup samopomocy dwukrotnie czêœciej prze¿ywaj¹ ni¿ ich rówieœniczki
w grupie kontrolnej.
Wysoka ocena skutecznoœci ruchów samopomocowych AA
(Anonimowych Alkoholików), Alateen (dzieci alkoholików) czy Alanon
(wspó³ma³¿onków alkoholików) jest równie¿ potwierdzana przez skutecznoœæ
innych grup samopomocowych organizowanych dla osób narkotyzuj¹cych siê.
Przynale¿noœæ do takich grup po leczeniu medycznym ³¹czy siê ze znacznie
mniejszym stopniem ponownego korzystania z narkotyków i dzieje siê tak
niezale¿nie od motywacji pacjenta jak i innych indywidualnych charakterystyk.9
Badania 14 tys. grup samopomocy w czterech najwiêkszych miastach
USA ujawni³y, ¿e najwy¿szym wskaŸnikiem uczestnictwa charakteryzuj¹ siê
grupy dla nadu¿ywaj¹cych alkoholu, osób dotkniêtych AIDS, anoreksj¹
i rakiem piersi. Mniejszym zainteresowaniem ciesz¹ siê grupy dla osób
cierpi¹cych na migrenê, nadciœnienie, wrzody ¿o³¹dka lub chroniczny ból.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ osoby z zaburzeniami psychicznymi
i niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Ci pierwsi musz¹ siê liczyæ ze sta³¹
7

Angielska edycja tego czasopisma za: E. Banks (2000).
tam¿e
9
James McKay at all (1994). American Journal of Psychiatry. Vol. 151 str. 254-259.
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mo¿liwoœci¹ nawrotów choroby dotykaj¹cej rdzenia psychiki, natomiast drudzy
musz¹ ¿yæ z niepe³n¹ sprawnoœci¹ intelektualn¹. Badania wskazuj¹, ¿e
pacjenci wypisani ze szpitali psychiatrycznych wymagaj¹ po dziesiêciu
miesi¹cach od wypisu o po³owê rzadziej ponownej hospitalizacji, jeœli
uczestnicz¹ w programie Rozwoju Wspólnotowych Wiêzi (Community Network
Development). Natomiast ci z uczestników programu, którzy byli
hospitalizowani, wymagali w porównaniu z pozosta³ymi pacjentami jedynie
jednej trzeciej czasu hospitalizacji (7 do 25 dni) i znacz¹co mniej z nich musia³o
korzystaæ z lokalnej Poradni Zdrowia Psychicznego i innych us³ug medycznych
(48% do 74%).
W Polsce zapisy o mo¿liwoœci uczestniczenia grup samopomocy
pacjentów i ich rodzin w dzia³aniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego
zawarte w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (art. 1 ust. 2) stwarza³y
ogromn¹ szansê oddania samym zainteresowanym losu w ich rêce.
P³aszczyzn¹, na jakiej mog³o siê to dokonaæ, by³y zapisy w tej Ustawie
dotycz¹ce tworzenia Œrodowiskowych Domów Samopomocy (art. 9). Praktyka
pokaza³a, jak bardzo trudno jest prze³amaæ tryb administracyjny. Z jednej
strony delegacja dla ministrów w okreœlaniu zakresu psychiatrycznych
œwiadczeñ zdrowotnych, z drugiej strony nik³e kompetencje i mo¿liwoœci
finansowania przez w³adze samorz¹dowe tego typu domów sprawi³y, ¿e s¹ one
jeszcze s³abo zintegrowane z polityk¹ gmin. Niewielki jest zakres dzia³añ
samopomocowych w funkcjonowaniu i zarz¹dzaniu tymi domami. Nale¿y
jednak stwierdziæ, ¿e proces ich tworzenia jest jednym z niewielu przejawów
wprowadzania w ¿ycie idei psychiatrii œrodowiskowej i tworzenia alternatywy
dla ogromnych szpitali psychiatrycznych.
Aktualnie, jeœli spojrzeæ na liczbê tych domów, to œrednio jeden dom przypada
na dwa powiaty. Jednak jest to statystyka z³udna. Niektóre stare województwa
nie mia³y ¿adnego domu (pilskie, p³ockie, przemyskie), a w innych by³y one
najczêœciej zlokalizowane w du¿ych miastach i to nawet po kilka w jednym.
St¹d ogromna potrzeba dalszego ich tworzenia, zw³aszcza w powiatach
ziemskich i gminach wiejskich, gdzie sytuacja osób z zaburzeniami
psychicznymi jest najtrudniejsza.
Œrednio na jeden dom przypada od 20 do 40 miejsc. Jednak¿e specyfika
zaburzeñ psychicznych powinna preferowaæ ma³e domy i nie powinno siê
uzale¿niaæ funkcjonowania tych domów od administracyjnego przypisania
konkretnych osób do danego domu, gdy¿ niszczy to ideê samopomocy. Liczba
oferowanych miejsc siêga 8 tysiêcy. Jednak¿e i ta liczba jest daleka od potrzeb,
jakie w tym wzglêdzie istniej¹.
Powinna byæ w wiêkszym zakresie stworzona mo¿liwoœæ organizowania tych
domów dla organizacji pozarz¹dowych. Przyk³adem tego, ¿e organizacje robi¹
to dobrze i nie czekaj¹ z tworzeniem takich placówek na administracyjne
decyzje, jest Œrodowiskowy Dom Samopomocy zorganizowany przez
Krakowsk¹ Fundacjê Hamlet (oficjalne otwarcie w grudniu 1995 roku). Dom
ten faktycznie opiera siê na idei samopomocy (tak jak to sugeruje
art. 1 Ustawy), gdy¿ du¿¹ czêœæ realizowanych dzia³añ prowadz¹ cz³onkowie
grupy samopomocy Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia
Psychicznego „Braterstwo Serc”. Te formy pracy s¹ propagowane przez
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Koalicjê na Rzecz Zdrowia Psychicznego TOPOS, spotykaj¹c¹ siê regularnie
w Warszawie przy Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
(jednostce doradczej przy Ministrze Zdrowia).

6. Badania grup samopomocy10
Rozwój ruchu samopomocowego, jak i mo¿liwoœæ uwzglêdniania go
w dzia³aniach profesjonalnych wymaga prowadzenia sta³ych badañ.
Klasyczna metodologia kontrolowanego eksperymentu w przypadku grup
samopomocy nie zdaje egzaminu. Wiêkszoœæ badañ dotycz¹cych
problematyki grup samopomocy faktycznie odnosi³o siê do grup wsparcia
tworzonych i kontrolowanych przez profesjonalistów. W œwietle dotychczasowych doœwiadczeñ najbardziej w³aœciwym podejœciem jest badanie grup
samopomocy, tak jak one funkcjonuj¹ w rzeczywistoœci, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na jakoœciowe cechy uczestnictwa oraz ich podobieñstwa
do takich form ³¹czenia siê w grupy jak kluby, grupy aktywnoœci obywatelskiej
lub wspólnot koœcielnych. P³aszczyzny badañ to m. in: zmiany w zakresie
zawierania znajomoœci i przyjaŸni, to¿samoœæ, poczucie w³asnej wartoœci,
œwiatopogl¹d, osobiste opowiadania, spo³eczne wsparcie. Takie badania
mog¹ daæ „zgubne” opisy grup odzwierciedlaj¹ce lokaln¹ sytuacjê i kontekst,
ale prowadzi to do lepszego zrozumienia kulturowych aspektów funkcjonowania grup samopomocy. Obecnie zarówno badacze grup samopomocy, jak
i wyk³adaj¹cy wiedzê dotycz¹c¹ grup samopomocy coraz czêœciej odwo³uj¹ siê
do osobistych opowiadañ osób zarówno uczestnicz¹cych w grupach jak i relacjonuj¹cych swoje doœwiadczenia z kontaktu z grupami wzajemnego wsparcia.
Staje siê to stopniowo elementem procedury badawczej.
Badacze nie powinni roœciæ sobie prawa do „obiektywnoœci”
kontrolowanych badañ z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzêdzi,
poniewa¿ grupy samopomocy nie spe³niaj¹ za³o¿eñ le¿¹cych u podstaw
klinicznie kontrolowanych warunków.
W badaniach grup samopomocy udzia³ mog¹ braæ zarówno badacze jak
i badani, a wyniki s¹ u¿yteczne zarówno dla jednych jak i drugich. Cz³onkowie
grup mog¹ byæ jednoczeœnie zainteresowani zmian¹ stosowanych przez siebie
metod na bardziej efektywne, rozwojem rzecznictwa interesów lub zmianami
politycznymi, jeœli takie cele zak³ada grupa samopomocy. Metody pozwalaj¹ce
na uzyskanie takich rezultatów zak³adaj¹ np. wp³yw cz³onków grupy na kszta³t
projektu, sposób zbierania danych, okreœlenie czynników podlegaj¹cych
badaniu (w skrajnych sytuacjach mo¿e byæ tak, ¿e to w³aœnie cz³onkowie
decyduj¹ w ca³oœci o projekcie, traktuj¹c badacza jako eksperta lub konsultanta
do badañ realizowanych pod w³asnym kierunkiem.
Taki stan rzeczy nie wyklucza w wiêkszym stopniu kontrolowanych badañ.
Samopomoc bowiem nie musi siê ograniczaæ do grup samopomocy. Mo¿e ona
wystêpowaæ w grupach wsparcia inicjowanych przez profesjonalistów. Grupy
te z czasem mog¹ przekszta³caæ siê w grupy samopomocy. Taka dynamika
mo¿e sprawiæ, ¿e tak uformowane grupy samopomocy bêd¹ w póŸniejszym
10

Na podstawie: The New Self-Help Research. National Self-Help Clearinghouse.
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okresie bardziej otwarte na œciœle kontrolowane badania.
Badania Goodmana i Jacobs przeprowadzone w Kalifornii wskazuj¹, ¿e 84%
grup samopomocowych korzysta w pewnym stopniu z zaanga¿owania
profesjonalistów, a 14% wykorzystuje ich jako swoich wy³¹cznych liderów.
Jednoczeœnie zauwa¿a siê, ¿e lider grupy nie musi byæ osob¹ doœwiadczon¹,
by spotkanie zosta³o ocenione jako wartoœciowe.

7. Samopomoc a kontraktowanie us³ug przez administracjê
publiczn¹
Je¿eli mówimy o kontraktowaniu us³ug przez administracjê publiczn¹ w
organizacjach pozarz¹dowych, nale¿y bardzo skrupulatnie podejœæ do kwestii
kontraktu, który ze wzglêdu na naturê organizacji pozarz¹dowych bêdzie siê
ró¿ni³ od kontraktów zawieranych z instytucjami komercyjnymi. Zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci pierwszeñstwo we wszystkich dzia³aniach winno przys³ugiwaæ inicjatywom o jak najmniejszym stopniu sformalizowania i zinstytucjonalizowania. Wyra¿a siê to w najkrótszej definicji zasady pomocniczoœci
oddanej w okreœleniu „pomoc dla samopomocy”. Aby dookreœliæ, czym
powinna siê charakteryzowaæ pomoc dla samopomocy, nale¿y najpierw
okreœliæ, czym jest samopomoc.
Samopomoc jest dzia³aniem bêd¹cym wyrazem troski osoby i jej
bliskich o dobro wspólne, którym ostatecznie jest rozwój indywidualnej osoby.
Aktywnoœæ samopomocowa ze wzglêdu na problem, który j¹ wzbudza, jak i zakres podejmowanych dzia³añ przybiera ró¿ny poziom formalizacji. Najbardziej
preferowane s¹ nieformalne dzia³ania odwo³uj¹ce siê do naturalnych si³, jakie
uruchamia rodzina, naturalny kr¹g s¹siedzki oraz nieformalne grupy
wzajemnej pomocy. Jednak radzenie sobie z bardziej skomplikowanymi
problemami (np. ró¿ne choroby, niepe³nosprawnoœci, zagro¿enie przemoc¹ ze
strony destrukcyjnych kultów) wymaga wyjœcia na szersz¹ arenê ¿ycia
publicznego. W tej sytuacji podejmowane dzia³ania samopomocowe z regu³y
przybieraj¹ formê stowarzyszeñ zwyk³ych lub zarejestrowanych, a nawet
fundacji. Ze wzglêdu na zasiêg organizacje te mog¹ obejmowaæ swoim
dzia³aniem obszar od spo³ecznoœci lokalnej do p³aszczyzny miêdzynarodowej.
Samopomoc g³osi, ¿e nie ona stwarza problem, ale jest odpowiedzialna
za jego zmianê. Ruch uzdrowienia bo tak czasem jest okreœlana samopomoc
jest cich¹ form¹ spo³ecznego protestu, niekonfrontacyjn¹. Jednak, zdaniem
Riessmana, ruch samopomocy tak¿e siê zmienia. Kroczy on powoli od ma³ych
indywidualnych trosk do wielkich spo³ecznych problemów. Wymaga to jednak
czasu. Samopomoc z czasem przekszta³ca siê w rzecznictwo interesów. W tym
wypadku zorientowanie na zmianê spo³eczn¹ ³¹czy siê ze zmian¹ wewnêtrznych celów osoby. Takie dzia³ania przyczyniaj¹ siê do zmian instytucjonalnych, reformy opieki zdrowotnej czy wreszcie zmiany prawa.
W grupach samopomocowych wzajemnego wsparcia mamy do
czynienia z minimalnym stopniem zorganizowania i formalizacji. W stowarzyszeniach i fundacjach wzrasta zakres dzia³añ organizacyjnych (st¹d
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byæ mo¿e eufemistyczny termin organizacje pozarz¹dowe). Staj¹ siê one
w miarê rozwoju znacz¹cym pracodawc¹ i œwiadczeniodawc¹ konkretnych
specjalistycznych us³ug. Zawsze jednak ze wzglêdu na genezê
samopomocow¹ tych¿e organizacji nale¿y zwracaæ uwagê w ich dzia³aniach
na zachowanie równowagi pomiêdzy trzema funkcjami przynale¿nymi
organizacjom o rodowodzie samopomocowym. S¹ to: œwiadczenie us³ug,
rzecznictwo interesów oraz rola wspólnototwórcza (wzajemnego wsparcia).
Zasada pomocniczoœci jeœli ma byæ konsekwentnie realizowana
wymaga, by procesowi decentralizacji politycznej towarzyszy³y decentralizacja
administracyjna i ekonomiczna. Oznacza to jak najmniejszy zakres
ingerowania w wolnoœæ decydowania jednostki i ograniczanie formalizmów
w ¿yciu publicznym. St¹d wa¿nym dylematem, który winny rozstrzygaæ w³adze
lokalne (samorz¹dowe), jest stosunek us³ug œwiadczonych odp³atnie do tych,
które istniej¹ w danej spo³ecznoœci, a maj¹ charakter wzajemnej pomocy
(czasem skrótowo okreœlonych jako samopomocowe).
Aktualnie mamy do czynienia z ograniczonym zakresem stosowania
zasady pomocniczoœci w sprawowaniu w³adzy publicznej w Polsce, zw³aszcza
na poziomie lokalnym. Powoli przeciera sobie drogê pozytywne rozumienie
prawa polegaj¹ce na tym, ¿e to, co nie zabronione, jest dozwolone. Znajduje to
odzwierciedlenie we wprowadzanych reformach, które ograniczane s¹ do
decentralizacji politycznej i czêœciowo administracyjnej z nik³ym zakresem
decentralizacji ekonomicznej. Wyra¿a siê to stosunkowo szerokim zakresem
na³o¿onych obowi¹zków, jakie spadaj¹ na w³adze samorz¹dowe przy ma³ych
kompetencjach finansowych (st¹d tak czêsto przywo³ywane okreœlenie
„decentralizacja k³opotów”).

8. Wspieranie dzia³añ samopomocowych przez spo³ecznoœæ
lokaln¹
Wed³ug Riessmana 56 milionów Amerykanów w ci¹gu swojego ¿ycia w
jakiejœ mierze jest zaanga¿owana w samopomoc. Najpowa¿niejszym
problemem dla zwiêkszenia efektywnoœci tych grup jest niedostateczna
wspó³praca miedzy s³u¿bami publicznymi a grupami wsparcia i samopomocy.
Dzieje siê tak pomimo tego, ¿e wyniki badañ wskazuj¹ na stale wzrastaj¹c¹
dysproporcjê pomiêdzy wielkoœci¹ nak³adów np. na s³u¿bê zdrowia a niezaspokojonymi potrzebami pacjentów. Same grupy samopomocy dostrzegaj¹
koniecznoœæ wprowadzenia oceny zewnêtrznej, odnowy, towarzyszenia, ale
œciœle wi¹¿¹ to z potrzeb¹ autonomii i intymnoœci funkcjonowania grup
samopomocy. Grupy samopomocy odpowiadaj¹ na takie zapotrzebowania jak
skutecznoœæ, efektywnoœæ finansowa i satysfakcja pacjentów. Jednak¿e dzisiaj
w³¹czenie grup samopomocy do systemu opieki zdrowotnej jest umiarkowane.
Powodów jest wiele. G³ówne to brak wiedzy po stronie specjalistów opieki
zdrowotnej co do ró¿norodnoœci grup dostêpnych dla ich pacjentów, form
pomocy przez nie œwiadczonych, jak i wyników badañ dokumentuj¹cych zyski
z uczestniczenia w grupach wzajemnego wsparcia. Taki stan rzeczy powoduje,
¿e specjaliœci ci zachowuj¹ dystans.
Innym powodem jest zmedykalizowanie i uzale¿nienie opieki zdrowotnej od
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przemys³u medycznego, który dla swojego istnienia wymaga uczynienia
z pacjenta klienta. Trudno jeszcze dzisiaj dostrzec przejawy traktowania
pacjenta jako prosumenta, zgodnie z Tofflerowsk¹ wizj¹. Grupy samopomocy
wymagaj¹ promocji ze strony oœrodków wspieraj¹cych i kontaktowych
(Clearinghouse), ale tak¿e same grupy samopomocy wymagaj¹ wiêkszej iloœci
kontaktów pomiêdzy sob¹, gdy¿ niewiele wiedz¹ o sobie nawzajem. Natrafia to
jednak na przeszkody w samych grupach samopomocy, które s¹ przywi¹zane
do swojej „anonimowoœci”, niektóre z nich z nieufnoœci¹ odnosz¹ siê do
przynale¿noœci do „ruchu”. S¹ to wyzwania, które ³¹cz¹ siê z fenomenem
samopomocy.
Tak¿e w Polsce problematyka grup samopomocy jest ma³o znana,
znajduje znikome odzwierciedlenie zarówno w publikacjach naukowych, jak i w
prasie codziennej. Na przyk³ad w Gazecie Wyborczej, najwiêkszym dzienniku
ogólnopolskim, has³o „grupa samopomocy” pojawi³o siê w 51 na 2028423
zarchiwizowane w postaci elektronicznej artyku³y (w okresie od pocz¹tku wersji
elektronicznej do 2003 roku).
Z perspektywy zasady pomocniczoœci o grupach samopomocy warto tak¿e
myœleæ w aspekcie finansowym dokonuj¹cej siê decentralizacji. Po pierwsze
nie nale¿y ingerowaæ tam, gdzie obywatel lub grupa obywateli sami sobie radz¹
(samopomoc, wzajemne wsparcie). Po drugie w sytuacji dzia³añ
samopomocowych podejmowanych przez obywateli, nale¿y stworzyæ im takie
warunki, które ogranicz¹ koniecznoœæ ich formalizowania i instytucjonalizowania. Jeœli zostanie stworzony w³aœciwy klimat i warunki infrastrukturalne
dla dzia³añ samopomocowych, koszt zapewnionych spo³ecznoœci us³ug z punktu widzenia bud¿etu relatywnie zmaleje.
Nie wszystkie grupy musz¹ formalnie wspó³pracowaæ z administracj¹ i
profesjonalistami. Nale¿y wprost stwierdziæ, ¿e jedynie niewielki procent
organizacji bêdzie wspó³pracowa³. Nie oznacza to jednak, ¿e grupy te nie s¹
wa¿ne dla w³adz samorz¹dowych, ¿e w³adza nie jest odpowiedzialna za
stworzenie im w³aœciwych warunków do rozwoju. Fakt, ¿e pomagaj¹ one
konkretnym osobom rozwi¹zaæ szereg problemów oraz tworz¹ tkankê
wspólnoty lokalnej, powinien przekonaæ w³adze lokalne do tworzenia jak
najlepszego klimatu i warunków dla tych inicjatyw.
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Grupy generalnie mo¿emy podzieliæ ze wzglêdu na dwa kryteria.
Rodzaje grup samopomocy ze wzglêdu na ich cel i sposób dzia³ania
(za: Trojan 1983)
zbli¿one do systemu publicznego/profesjonalnego

(1) grupy samokontroli:
(a) maj¹ce jeden cel (np.
palenie papierosów,
oty³oœæ, nadciœnienie)
(b) o wielu celach (np.
edukacja zdrowotna)

(4) organizacje
samopomocy:
(np. organizacje charytatywne
lub wolontarystyczne tworzone
przez rodziców osób
niepe³nosprawnych, mog¹
œciœle wspó³pracowaæ z
profesjonalistami b¹dŸ same
prowadziæ nawet du¿e
instytucje)
G³ówny cel:
zmiana spo³eczna

G³ówny cel:
zmiana siebie

(2) dyskusyjne grupy
samopomocy:

(3) samopomocowe grupy
dzia³ania dla poprawy:

(a) dotycz¹ce problemów
choroby (np. byli alkoholicy,
osoby chore na raka)
(b) dotycz¹ce problemów
¿yciowych
(pomoc wzajemna w postaci
wsparcia emocjonalnego,
informacyjnego, zrozumienia)

(a) w systemie opieki zdrowotnej
(b) w œrodowisku wywo³uj¹cym
choroby

z dystansem i brakiem formalnej zale¿noœci
od instytucji publicznych
Pierwsze kryterium wskazuje na umiejscowienie zmian, które s¹ wynikiem
dzia³ania inicjatyw samopomocowych: zmiana w sobie, zmiana w otoczeniu
spo³ecznym. Drugie kryterium dotyczy dystansu grup samopomocy wzglêdem
profesjonalistów i instytucji publicznych: mamy grupy od zdecydowanie
izoluj¹cych siê od systemu publicznego do takich, które œciœle wspó³pracuj¹
z instytucjami b¹dŸ nawet prowadz¹ takie instytucje.
Na poziomie spo³ecznoœci lokalnej powinny istnieæ dobrze sformu³owane
zadania dotycz¹ce realizacji zasady pomocniczoœci, polegaj¹ce na
wspieraniu inicjatyw samopomocowych. Zadania te bardzo czêsto s¹
realizowane przez organizacje pozarz¹dowe w formie tworzonej infrastruktury
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wsparcia dla inicjatyw i grup samopomocy i innych organizacji pozarz¹dowych
o charakterze samopomocowym. Jeœli takich organizacji brak, administracja
publiczna winna stwarzaæ takie mo¿liwoœci w zakresie swojej infrastruktury,
które bêd¹ sprzyja³y animowaniu i rozwojowi samopomocy. Przyk³adem takich
dzia³añ s¹ Centra Aktywnoœci Lokalnej czy te¿ Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie. Ustawowy obowi¹zek tworzenia Powiatowych Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych winien w pierwszym rzêdzie odwo³ywaæ siê do
istniej¹cych w danej spo³ecznoœci inicjatyw samopomocowych. Poprzez
w³¹czenie ludzi zaanga¿owanych w dzia³ania samopomocowe w proces
tworzenia i wspó³decydowania, a póŸniej realizowania tej strategii tworzy siê
w³aœciwy klimat dla kolejnych dzia³añ samopomocowych. Wynegocjowana
spo³ecznie powiatowa strategia stwarza mo¿liwoœæ stworzenia takich
warunków lokalowych, materialnych oraz finansowych, które bêd¹ sprzyja³y
dzia³aniom podejmowanym przez grupy samopomocy. Zw³aszcza w œrodowiskach wiejskich, gdzie mo¿liwoœci inicjowania i dzia³ania formalnych
organizacji pozarz¹dowych s¹ mniejsze, ten kierunek dzia³añ powinien byæ
preferowany.

33

Teoria samopomocy

10 najwa¿niejszych lekcji, jakich siê nauczy³em, maj¹c jaskrê”
sformu³owanych przez Aaryn Landers w ruchu, który zainicjowa³a i
rozpropagowa³a:
1. ¯ycie nie jest sprawiedliwe. Je¿eli by by³o, nie mia³bym tej choroby lub
przynajmniej by³aby mo¿liwoœæ wyleczenia jej.
2. Bierz leki. Nie ma szansy na to, byœ mia³ siê lepiej, jeœli nie bêdziesz braæ.
3. Kontaktuj siê ze swoim lekarzem. S³uchaj tego, co ma ci do powiedzenia
i wszelkimi sposobami nie obawiaj siê mówiæ, co myœlisz, czujesz lub
chcesz. Leczenie jest bardziej skuteczne, kiedy ty i twój lekarz pracujecie
jako zespó³ przeciw jaskrze.
4. Nikt nigdy nie mo¿e oddaæ w 100% tego, co ty przechodzisz. Historia
ka¿dego z nas jest inna i ka¿dy ma inne doœwiadczenia. To, ¿e inni nie mog¹
w pe³ni tego oddaæ, nie oznacza, ¿e nie maj¹ próbowaæ.
5. Mówienie pomaga. Czy napisane w gazecie, czy powiedziane przyjacielowi
lub innemu pacjentowi wypowiadanie swoich obaw i myœli ogromnie
pomaga. Mówienie podkreœla fakt, ¿e faktycznie nie jesteœ w tym sam.
6. P³acz sprawia tylko, ¿e jesteœ mokry (zaczerpniête z jednej z moich
ulubionych piosenek œpiewanych przez New Radicals). P³acz mo¿e
wypuszczaæ zd³awione uczucia, emocje i frustracje, ale w koñcu faktycznie
koñczysz mokry. Nie mówiê: nie p³acz, chcê tylko powiedzieæ, ¿ebyœ nie
pozwoli³, by by³o to wszystkim, co robisz.
7. Nie ma nikogo, kogo móg³byœ winiæ lub byæ na niego z³y. Nawet je¿eli masz
jaskrê spowodowan¹ genetycznie, to nie twoi przodkowie „zadecydowali”
o rozpoczêciu ³añcucha jaskry w twojej rodzinie. Ja wiem, ¿e nie ma
¿adnego powodu, bym mia³ jaskrê, i dlatego nie mam prawa nikogo „winiæ”. ´
Zamiast spêdzaæ czas próbuj¹c oszacowaæ „winê”, wykorzystaj ten czas, by
byæ zdrowszym.
8. To lêk, nie jaskra, zmienia twoje ¿ycie. Z lêku przed utrat¹ perspektyw
siêgamy po nasze codzienne leki. Nie, to nie jest z³a rzecz, ale nie mo¿emy
pozwalaæ, by nasze obawy bra³y w objêcia nasze ¿ycie. Pacjenci z jaskr¹
powinni utrzymywaæ zdrowy poziom lêku przed skutkami choroby, poniewa¿
nie mamy ¿adnego sposobu przewidzenia, jaki bêdzie jej nastêpny ruch.
Poza tym zdrowym lêkiem, pe³nym respektu dla si³y choroby, rzeczywiœcie
nie mamy siê wiêcej czego lêkaæ.
9. Mogê nie byæ zdolny wygraæ wojny, ale mogê wygrywaæ bitwy i te zwyciêstwa
rzeczywiœcie pomagaj¹. Nie mo¿emy tego wyleczyæ, ale mo¿emy
skutecznie z tym ¿yæ. Za ka¿dym razem, kiedy leczenie pomaga lub
operacja siê uda³a, wygrywamy drobn¹ bitwê. Te bitwy znacz¹ tak wiele dla
naszego dobrego samopoczucia.
10.Nie podejmuj tego, co uwa¿asz za przes¹dzone! Zostaliœmy obdarzeni
darem podtrzymywania naszego widzenia. Nie bierz tego za przes¹dzone!
Rozkoszuj siê ka¿dym zachodem s³oñca, kwiatem i malownicz¹ scen¹,
któr¹ kiedykolwiek zobaczysz!
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Tomofumi Oka, Thomasina Borkman

Krótka historia, idea i teorie zwi¹zane z istnieniem grup
1
samopomocowych z perspektywy miêdzynarodowej
Kluczowe pytania:
1. W jakim celu zaczê³y powstawaæ grupy samopomocowe i w jaki sposób
siê rozwija³y?
2. Jak definiujemy grupy samopomocowe oraz organizacje z nimi zwi¹zane?
3. Z jakimi pogl¹dami na temat grup samopomocowych spotykamy siê najczêœciej?
1.1 Wszystko zaczê³o siê od Anonimowych Alkoholików. Kiedy w 1935 roku
powstawa³y grupy AA, ich g³ównym celem by³a pomoc tym, którym
rzekomo pomóc siê ju¿ nie da³o alkoholikom. Grupy AA mia³y wiêc podj¹æ
siê zadania, z którym dotychczas nawet medycyna nie by³a w stanie siê
uporaæ. Jednak a¿ do drugiej wojny œwiatowej problem alkoholowy by³
jedynym, który starano siê rozwi¹zaæ przy pomocy grup samopomocowych.
1.2 Podejœcie to zmieni³o siê w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. Wówczas to
w krajach rozwiniêtych coraz bardziej popularne sta³y siê ruchy zwi¹zane
z obron¹ praw cz³owieka. W tym te¿ okresie ludzie zaczêli byæ coraz
bardziej œwiadomi si³y tkwi¹cej w grupach. Wtedy to grupy
samopomocowe zaczê³y rozwijaæ siê na bardziej masow¹ skalê. W
Japonii wszelkie ruchy spo³eczne osi¹gnê³y najwiêksz¹ popularnoœæ pod
koniec lat piêædziesi¹tych. Mia³o to zwi¹zek z wydarzeniami, jakie dzia³y
siê tam w 1955 roku, a dziêki którym Japoñczycy mogli cieszyæ siê wolnym
spo³eczeñstwem. Jednym z najbardziej popularnych ruchów sta³ siê
wówczas ten zwi¹zany z samopomoc¹.
1.3 W latach siedemdziesi¹tych nast¹pi³ odwrót od spo³ecznych ruchów
masowych ku tym dzia³aniom spo³ecznym, które zwi¹zane by³y
z istnieniem ma³ych grup. W Niemczech ludzie zaczêli byæ du¿o mocniej
zainteresowani swoim ¿yciem codziennym ni¿ abstrakcyjnym dla nich
¿yciem politycznym. W Japonii ludzie niepe³nosprawni lub cierpi¹cy na
przewlek³e choroby zaczêli wiêcej czasu i energii poœwiêcaæ na
wszelkiego rodzaju dzia³alnoœæ wewn¹trz swoich spo³ecznoœci lokalnych
ni¿ na dzia³ania polityczne skierowane przeciw w³adzy. Co wiêcej, w
po³owie lat siedemdziesi¹tych pañstwa opiekuñcze spotka³y siê z ostr¹
krytyk¹ sposobu wydawania publicznych pieniêdzy oraz zosta³y
oskar¿one o utrzymywanie z pañstwowych pieniêdzy nieefektywnych
instytucji publicznych. Krytyka ta pojawi³a siê w momencie ogólnego
spadku koniunktury gospodarczej, który zwi¹zany by³ ze wzrastaj¹cymi
cenami oleju.
1.4 Nastêpnie w 1976 roku dosz³o do dziwnego zbiegu okolicznoœci.
W Ameryce Pó³nocnej zosta³y wydane dwie ksi¹¿ki oraz dwa numery
1
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Uniwersytetu George Mason
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czasopism napisane przez ludzi zajmuj¹cych siê naukami spo³ecznymi,
którzy postarali siê opisaæ i zdefiniowaæ grupy samopomocowe. W tym
samym roku w Japonii zosta³a opublikowana ksi¹¿ka dotycz¹ca ma³ych
grup spo³ecznych. Ksi¹¿ka ta zosta³a poœwiêcona szczegó³owemu
opisowi ró¿nych grup, w³¹czaj¹c w to tak¿e grupy samopomocowe dla
osób niepe³nosprawnych. W 1977 roku w Wielkiej Brytanii, a nastêpnie
w 1978 roku w Niemczech oraz Belgii ukaza³y siê kolejne ksi¹¿ki
badawcze dotycz¹ce grup samopomocowych, a w 1979 roku japoñscy
psychologowie opublikowali ksi¹¿kê o samopomocy, przedstawiaj¹c w ten
sposób japoñskim czytelnikom to, do czego wczeœniej ju¿ doszli naukowcy
w Ameryce Pó³nocnej.
1.5 W latach osiemdziesi¹tych w Ameryce Pó³nocnej oraz w Niemczech
zaczê³y powstawaæ samopomocowe punkty kontaktowe, których
zadaniem by³o
zapewnienie informacji oraz us³ug ³¹cz¹cych
poszczególnych ludzi szukaj¹cych pomocy z grupami samopomocowymi.
Punkty te wspiera³y tak¿e ogólny rozwój grup samopomocowych. Naszym
zdaniem w tym w³aœnie momencie wspomnianym wy¿ej krajom oraz
Japonii drogi siê rozesz³y. Choæ grup samopomocowych w Japonii jest
mniej wiêcej tyle samo co w Niemczech czy Ameryce Pó³nocnej, to tam
nigdy nie zosta³y za³o¿one tego typu punkty, które u³atwia³y
skontaktowanie siê osobom potrzebuj¹cym pomocy z osobami pomoc tê
oferuj¹cymi, a które dysponowa³y zatrudnionym odp³atnie personelem.
Nawet dziœ w Japonii istnieje tylko kilka punktów kontaktowych opartych o
pracê wolontariuszy oraz kilka takich, w których zatrudnione odp³atnie
osoby pomagaj¹ ograniczonej liczbie klientów, jak na przyk³ad punkty
kontaktowe dla kobiet.
1.6 Kolejn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla lat osiemdziesi¹tych by³ rozwój
miêdzynarodowej sieci oœrodków wspieraj¹cych grupy samopomocowe.
W 1980 roku Regionalne Biuro dla Europy dzia³aj¹ce przy Œwiatowej
Organizacji Zdrowia za³o¿y³o w Kopenhadze grupê pracuj¹c¹ na rzecz
samopomocy oraz zdrowia. To zaowocowa³o miêdzynarodowym raportem
na temat samopomocy. W 1983 roku ukaza³ siê kolejny raport opisuj¹cy
dzia³anie grup samopomocowych w takich krajach jak: Wielka Brytania,
Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada oraz Nowa Zelandia. Skutkiem tego
umiêdzynarodowienia problemu grup samopomocowych by³a konferencja
w Ottawie w 1992 roku, która przyci¹gnê³a wiele osób nie tylko z Pó³nocnej
Ameryki, lecz tak¿e z Europy i Wschodniej Azji. Dwa lata póŸniej komitet
badawczy zwi¹zany z konferencj¹ (kanadyjsko-amerykañsko-izraelski)
wyda³ ksi¹¿kê poœwiêcon¹ jej tematyce.
1.7 W latach dziewiêædziesi¹tych pojawi³ siê nowy trend: internetowe grupy
samopomocowe. Internet przyczyni³ siê do u³atwienia komunikacji,
zw³aszcza pomiêdzy tymi ludŸmi, którzy mieszkaj¹c daleko od siebie,
maj¹ bardzo specyficzne potrzeby. Tacy ludzie mogli wówczas tworzyæ
internetowe grupy samopomocowe, a bêd¹cy w potrzebie przy pomocy
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internetowych wyszukiwarek mog¹ teraz z ³atwoœci¹ znaleŸæ grupê, któr¹
s¹ zainteresowani.

Definicje grup samopomocowych oraz organizacji
z nimi powi¹zanych
2.1 Choæ grupy samopomocowe powstawa³y zarówno w krajach rozwiniêtych,
jak i rozwijaj¹cych siê, to badania na ich temat by³y przeprowadzane
przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej.
Jedna z najbardziej rozpowszechnionych definicji grup samopomocowych
powsta³a podczas warsztatów dotycz¹cych samopomocy i zdrowia
publicznego, które zorganizowa³ US Surgeon General w 1987 roku. Brzmi
ona nastêpuj¹co:
Grupy samopomocowe to samozarz¹dzaj¹ce siê grupy,
których cz³onkowie podzielaj¹ wspólne zainteresowania
problemami zdrowotnymi, daj¹ sobie nawzajem wsparcie
emocjonalne oraz pomoc materialn¹, przy czym nie pobieraj¹
¿adnych op³at za udzielon¹ pomoc lub te¿ pobieraj¹ minimaln¹
op³atê cz³onkowsk¹. Cz³onkowie tych grup przyk³adaj¹ du¿¹
wagê do wiedzy pochodz¹cej z doœwiadczenia oraz wierz¹, ¿e
tylko wiedza tego rodzaju mo¿e zapewniæ specjalne rozumienie
sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê osoby do grup nale¿¹ce.
Grupy samopomocowe poza pomoc¹ i wsparciem udzielanym
swoim cz³onkom mog¹ byæ tak¿e zaanga¿owane w informowanie, edukowanie oraz zapewnianie pomocy materialnej,
a tak¿e porady swoim spo³ecznoœciom lokalnym.
2.2 Choæ definicja grupy samopomocowej podkreœla zagadnienia natury
zdrowotnej, powinniœmy pamiêtaæ, ¿e cz³onkowie grup samopomocowych
miewaj¹ tak¿e problemy zwi¹zane z zupe³nie innymi aspektami ¿ycia;
mog¹ byæ samotnymi rodzicami lub cz³onkami mniejszoœci seksualnych
czy etnicznych, którzy nie wiedz¹ jak upomnieæ siê o poszanowanie
swoich praw.
2.3 Oprócz grup samopomocowych istniej¹ tak¿e, o czym nie nale¿y
zapominaæ, grupy wsparcia. Bardzo wa¿ne jest zrozumienie ró¿nic, jakie
istniej¹ pomiêdzy tymi dwoma rodzajami grup. Choæ niektórzy autorzy
nazywaj¹ grupy wsparcia „profesjonalnie prowadzonymi grupami
samopomocowymi”, to jednak wed³ug zestandaryzowanej terminologii
grupa samopomocowa jest czym innym ni¿ grupa wsparcia.
Grupa wsparcia to taka grupa, w której ostateczna odpowiedzialnoœæ za
zarz¹dzanie grup¹ spoczywa nie na cz³onkach grupy, lecz na
wspieraj¹cych grupê profesjonalistach, chocia¿ tak¿e cz³onkowie grupy
s¹ za nie wspó³odpowiedzialni. To rozró¿nienie jest istotne zw³aszcza dla
japoñskich profesjonalistów, poniewa¿ to przede wszystkim japoñscy
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autorzy zdaj¹ siê myliæ dwa omawiane tutaj pojêcia.
Natomiast grupy samopomocowe s¹ niezale¿ne od zewnêtrznej,
profesjonalnej kontroli; innymi s³owy: cz³onkowie tej grupy s¹ niejako jej
w³aœcicielami. Jednak¿e warunek ten nie wyklucza wspó³pracy grupy
samopomocowej z profesjonalistami.
2.4 Kolejnym wa¿nym osi¹gniêciem na polu samopomocy sta³o siê
wykreowanie „samopomocowych agencji”, które zapewniaj¹ „us³ugi w
zamian za op³aty, ale ich praca opiera siê przede wszystkim na wiedzy
pochodz¹cej z doœwiadczenia cz³onków grup samopomocowych”.
Zw³aszcza w Japonii liczba tego typu agencji wzros³a ostatnio gwa³townie.
Choæ niektóre grupy samopomocowe wspó³pracuj¹ z
agencjami
samopomocowymi, to jednak liderzy grup nie s¹ op³acani, a us³ugi
dostarczane agencji przez grupê nie s¹ op³acane.

Idea grupy samopomocowej
3.1 Grupy samopomocowe nie s¹ niczym nowym, a dyskusje na ich temat
trwaj¹ co najmniej od lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Od tego czasu
powsta³o wiele teorii na temat grup samopomocowych, z których
przedstawimy tutaj zaledwie kilka.
3.2 W 1965 roku Riessman doszed³ do interesuj¹cego, a wówczas nowego
wniosku, ¿e podczas gdy wcale nie mo¿emy byæ pewni, ¿e osoba
otrzymuj¹ca pomoc w ramach grupy rzeczywiœcie czuje siê
usatysfakcjonowana, to pewne jest, ¿e osoba, która pomoc tej drugiej
stronie przekazuje, czerpie z tego korzyœci. Riessman nazwa³ to „zasad¹
terapii pomagaj¹cego” (helper-therapy principle), a odkry³ ja obserwuj¹c,
¿e ludzie cierpi¹cy z powodu ró¿nych ¿yciowych trudnoœci zauwa¿aj¹, ze
ich bolesne doœwiadczenia mog¹ pomóc tym, którzy maj¹ podobne
problemy. To z kolei u³atwi³o dostrze¿enie wagi, jak¹ ma ludzkie
doœwiadczenie. Co wiêcej, ludzie mog¹ pog³êbiæ rozumienie swoich
w³asnych trudnoœci pomagaj¹c tym, którzy znaleŸli siê w podobnej
sytuacji.
3.3 Drug¹ istotn¹ kwesti¹ jest wiedza pochodz¹ca z doœwiadczenia. Ju¿ w pocz¹tkowej fazie istnienia grup samopomocowych zauwa¿ono, ¿e istnieje
ró¿nica pomiêdzy profesjonaln¹ a nieprofesjonaln¹ pomoc¹ udzielan¹ w
ramach grup, na któr¹ zazwyczaj sk³ada siê mieszanka samopomocy oraz
pomocy laickiej. Natomiast Borkman uwa¿a, ¿e pomoc moglibyœmy
podzieliæ na profesjonaln¹, laick¹ i eksperymentaln¹. Wed³ug niego to, co
odró¿nia cz³onków grup samopomocowych od laików, to w³aœnie wiedza
oparta na w³asnym doœwiadczeniu. Ta teoria wskazuje na jeszcze jeden
istotny element, o którym czêsto zdajemy siê zapominaæ. Nowo powsta³a
grupa samopomocowa nie jest grup¹ samopomocow¹ w pe³nym tego
s³owa znaczeniu, dopóki nie zostanie jej przekazana wiedza
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oparta na doœwiadczeniu pochodz¹ca z innych grup. Istnieje na ten temat
tak¿e konkurencyjna teoria mówi¹ca, ¿e ci¹g³a aktywnoœæ jest jednym
z trzech istotnych fundamentów, na których opiera siê istnienie grup
samopomocowych, podczas gdy pozosta³e dwa to wspólne doœwiadczenie oraz spontaniczne uczestnictwo.
3.4 Po trzecie musimy pamiêtaæ o tym, ¿e podejœcie do problemów oraz
sposób ich rozwi¹zywania s¹ w przypadku grup samopomocowych
zupe³nie ró¿ne od medycznego lub profesjonalnego spojrzenia na ten sam
problem i jego rozwi¹zanie. To z kolei pozwala cz³onkom grup
samopomocowych poczuæ siê lepiej i spojrzeæ na samych siebie bardziej
pozytywnie, ni¿ gdyby korzystali oni z pomocy profesjonalistów.
Profesjonaliœci czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, w jak silny sposób ich
pomoc mo¿e stygmatyzowaæ i pozbawiæ szacunku tych, którzy z ich
pomocy korzystaj¹.
3.5 Czwarta kwestia opiera siê na pogl¹dzie, ¿e grupy samopomocowe czêsto
uwa¿ane s¹ za
organizacje wolontarystyczne, a nie za grupy
wspomagaj¹ce terapiê lub leczenie. Borkman stwierdza, ¿e „literatura
spo³eczna poœwiêcona samopomocy przybra³a nieproporcjonalnie du¿¹
perspektywê terapeutyczn¹ i indywidualistyczn¹, skupiaj¹c siê na takich
zagadnieniach jak: w jaki sposób jednostki korzystaj¹ z udzia³u w grupie.”
3.6 Jedn¹ z zalet, jakie wi¹¿¹ siê z powy¿ej opisan¹ perspektyw¹, jest to, ¿e
³atwiej jest odró¿niæ grupy samopomocowe od grup kontrolowanych przez
profesjonalistów, samorz¹dy lokalne czy inne organizacje zajmuj¹ce siê
zdrowiem publicznym, które s¹ utworzone po to, aby pomóc ludziom z
konkretnymi problemami. Traktowanie tych grup jako organizacji
wolontarystycznych pozwala zainteresowaæ siê takimi organizacyjnymi
sprawami jak: przywództwo w grupie, wypalanie siê liderów, problemy z
rekrutacj¹ nowych cz³onków grupy, itp. Perspektywa ta pozwala nam tak¿e
zadaæ pytania o to, w jaki sposób grupy samopomocowe przyczyniaj¹ siê
do budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego, kapita³u spo³ecznego lub
te¿ jak wp³ywaj¹ na zmianê podejœcia profesjonalistów do danego
problemu.
T³umaczenie z jêzyka angielskiego Adam Paradowski
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Czym jest samopomoc i w jaki sposób to dzia³a?
Wywiad z Frankiem Riessmanem
Samopomoc jest sposobem na radzenie sobie z problemami, z którymi
wszyscy spotykamy siê w naszym ¿yciu: choroba, rozwód, œmieræ tych, których
kochamy, depresje czy stresy. Przedyskutowanie tych problemów z ludŸmi,
którzy ju¿ przez nie przeszli, mo¿e pomóc nam przebrn¹æ przez problemy dnia
dzisiejszego i nauczy nas, jak sobie z nimi radziæ w przysz³oœci.
W ci¹gu ostatnich dwóch dziesiêcioleci ruch zwi¹zany z samopomoc¹ rozrós³
siê znacz¹co. Grupa AA, najwiêksza grupa samopomocowa, ma ponad milion
cz³onków w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Ca³kowita liczba osób
nale¿¹cych do ró¿nego rodzaju grup samopomocowych w Stanach
Zjednoczonych szacowana jest na 20 milionów. Istniej¹ grupy poœwiêcone
uzale¿nieniom, problemom rodzinnym, problemom zdrowotnym tak chorobom fizycznym, np. niepe³nosprawni, jak i psychicznym, radzeniu sobie ze
œmierci¹ najbli¿szych, oraz stylom ¿ycia.
Pomaganie jest centralnym zagadnieniem ca³ej idei samopomocy jak udzielaæ
pomocy, w jaki sposób j¹ przyj¹æ, jak pomóc samemu sobie. Mottem grup
samopomocowych jest zdanie: „Nie jesteœ sam”. Dziêki temu cz³onkowie grup
samopomocowych czuj¹ siê mniej odizolowani, wiedz¹c, ¿e inni maj¹ takie
same problemy, mog¹ wymieniaæ pomys³y i sposoby rozwi¹zywania
rozmaitych problemów, aktywnie anga¿uj¹ siê w dzia³ania maj¹ce im pomóc
zmieniæ ich postawy i zachowania, a tak¿e mog¹ odzyskaæ poczucie kontroli
nad w³asnym ¿yciem.
Erik Banks: Ma Pan wyj¹tkowo szerok¹ definicjê pojêcia samopomoc, byæ
mo¿e zaskakuj¹c¹ dla osób, które z tym pojêciem uto¿samiaj¹ przede
wszystkim Anonimowych Alkoholików lub grupy typu Dwanaœcie Kroków.
Frank Riessman: Wed³ug mnie samopomoc to wszystkie te praktyki ludzi,
które poœwiêcone s¹ radzeniu sobie z ró¿nego rodzaju problemami
(nadu¿ywanie narkotyków, problemy emocjonalne, problemy zdrowotne lub
spo³eczne), pod warunkiem, ¿e rozwi¹zywanie tych problemów nastêpuje przy
u¿yciu doœwiadczeñ w³asnych, pomys³owoœci, oryginalnych pomys³ów. Innymi
s³owy: metody te s¹ ca³kowicie przeciwstawne zewnêtrznej, profesjonalnej
in¿ynierii spo³ecznej.
EB: Czy móg³by Pan daæ nam kilka przyk³adów?
FR: Na przyk³ad mo¿emy mieæ do czynienia z indywidualn¹ samopomoc¹. To
przede wszystkim oznacza czytanie poradników, na przyk³ad rzucanie palenia
na w³asn¹ rêkê lub przy pomocy jakiejœ techniki. Ale mo¿emy przecie¿ rzucaæ
palenie uczestnicz¹c w spotkaniach grupy samopomocowej. Co wiêcej,
istnieje tak¿e œrodowiskowa samopomoc, która najczêœciej jest powi¹zana
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z jednym, konkretnym miejscem. Nie zapominajmy tak¿e o samopomocy typu
gospodarczego, której przyk³adem s¹ „po¿yczkowe kó³ka” (lending circles)
zapocz¹tkowane przez niemiecki bank w Bangladeszu. W biedniejszych
wsiach bank udziela³ po¿yczek kobietom, które zrzeszone w kobiecych kó³kach
samopomocowych wzajemnie zabezpiecza³y sobie po¿yczki.
EB: A co odpowiedzia³by Pan tym, którzy uwa¿aj¹, ¿e samopomoc jest zbyt
indywidualistyczna i indywiduo-centryczna?
FR: Rzeczywiœcie indywidualna samopomoc mo¿e byæ nieco myl¹ca,
poniewa¿ czêsto jest postrzegana jako indywiduo-centryczna. Nawet sam
termin samopomoc jest myl¹cy. Proszê pos³uchaæ mojej wersji: indywidualna
samopomoc mo¿e byæ równoznaczna z samopomoc¹ w ogóle lub te¿ mo¿e
byæ czym innym. Podstawowym kryterium rozró¿nienia jest tutaj fakt, czy
pomoc pochodzi z zewn¹trz, czy z wewn¹trz grupy. Wewnêtrzna pomoc
jakiekolwiek rodzaju stanowi samopomoc. Pomoc zewnêtrzna, pochodz¹ca od
specjalistów, agencji i ekspertów jest czymœ zupe³nie innym. Ja
zdefiniowa³bym samopomoc jako wszystko to, co powsta³o przy pomocy
takiej w³aœnie wewnêtrznej si³y i co wystrzega siê zewnêtrznych interwencji.
Poœwiêci³em wiêkszoœæ swojego ¿ycia zrozumieniu podstaw wszystkiego, co
na powy¿szym podejœciu mo¿e byæ zbudowane, a co mo¿e byæ zastosowane w
celu rozwi¹zania problemów spo³ecznych.
EB: Czy ka¿dy, kogo Pan uwa¿a za osobê zaanga¿owan¹ w ruch
samopomocowy, sam zakwalifikowa³by siê w ten sposób? Na przyk³ad
Anonimowi Alkoholicy lub spo³ecznoœæ afro-amerykañska?
FR: Wcale nie. Œwietnym przyk³adem s¹ Anonimowi Alkoholicy oni nawet nie
twierdz¹, ¿e s¹ samopomoc¹. Wielu ludzi mówi mi, ¿e przesadzam z tym
porównaniem. A ja tylko próbujê wypracowaæ kilka kluczowych wartoœci czy
cech, które mog³yby mi pomóc zadecydowaæ, co podpada, a co nie podpada
pod has³o samopomocy. Przede wszystkim owa „wewnêtrznoœæ”, o której ju¿
wspomina³em programy samopomocowe opieraj¹ siê w g³ównej mierze na
cz³onkach grup, ich doœwiadczeniu, a nie na pomocy zewnêtrznej. Po drugie
korzyœæ p³yn¹ca z samopomocy dotyczy g³ównie osób, które pomocy udzielaj¹,
w du¿o mniejszym stopniu tych, którzy z niej korzystaj¹. To stwierdzenie by³o
dla mnie pocz¹tkowo bardzo zaskakuj¹ce, ale kiedy pomyœli siê o tym chwilê
d³u¿ej, zaczyna ono nabieraæ sensu. Myœlê tak¿e, ¿e samopomoc odnios³a tak
du¿y sukces przede wszystkim dlatego, ¿e udzia³ w grupach
samopomocowych nie oznacza dla cz³onków tych grup napiêtnowania danym
problemem; wrêcz przeciwnie: grupy samopomocowe budowane s¹ na sile
ludzi, którzy do nich nale¿¹. Ka¿da osoba jest równie wa¿na, równie
wartoœciowa, nie ma tu nikogo, kto posiada³by wiêksz¹ w³adzê ni¿ inni.
EB: Jak du¿a jest, Pana zdaniem, grupa ludzi, którzy zaanga¿owani s¹ w tak
zdefiniowan¹ samopomoc?
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FR: Có¿, to, czego mo¿emy byæ pewni, to fakt, i¿ 56 milionów ludzi jest lub by³o
zaanga¿owanych w tego typu wzajemn¹ pomoc w ci¹gu swojego ¿ycia.
EB: Je¿eli rzeczywiœcie a¿ tylu ludzi jest zaanga¿owanych w samopomoc,
dlaczego nie s³yszymy o niej wiêcej w radio, w telewizji?
FR: OdpowiedŸ jest prosta jedn¹ z najwiêkszych zalet grup samopomocowych
jest to, ¿e cz³onkowie tych grup nie maj¹ zbyt wiele do czynienia ze œwiatem
polityki. W rzeczywistoœci grupy AA ze swoj¹ d³ug¹ tradycj¹ anonimowoœci s¹ z
zasady apolityczne. Choæ oczywiœcie zdarza³y siê przypadki, kiedy to polityka
zaczyna³a wchodziæ na pole dotychczas zarezerwowane tylko dla
samopomocy.
EB: Wiedza potoczna dotycz¹ca grup samopomocowych jest taka oto, ¿e
zachêcaj¹ one ludzi do skupienia siê na sobie samych i zlekcewa¿enia dzia³añ
kolektywnych np. wyborów powszechnych.
FR: Nie s¹dzê, aby tak by³o. Na przyk³ad Robert Wuthnow w swojej pracy
pokaza³, ¿e ludzie, którzy anga¿uj¹ siê w dzia³ania ma³ych grup, prezentuj¹
du¿o bardziej obywatelsk¹ postawê ni¿ ci, którzy siê w tego typu dzia³ania nie
anga¿uj¹. To, jak s¹dzê, przeczy temu, co Pan powiedzia³ poœrednim efektem
spotkañ w ma³ych grupach mo¿e byæ coraz silniejsze pañstwo obywatelskie.
Proszê tak¿e rozwa¿yæ etos ma³ych grup.
EB: Etos?
FR: Tak, etos to moje w³asne okreœlenie ducha lub te¿ wartoœci, które rozwijaj¹
siê w grupach wzajemnej pomocy. Czêœci¹ tego etosu jest pomaganie innym
w takim stopniu, jak pomagamy samym sobie, oraz odwzajemnianie pomocy,
któr¹ otrzymaliœmy.
EB: Czy nie s¹dzi Pan, ¿e poradniki samopomocowe lub poszczególni
mistrzowie samopomocy zbyt mocno ka¿¹ nam koncentrowaæ siê na poszczególnych jednostkach zamiast na grupach?
FR: Z pewnoœci¹ mamy do czynienia z indywidualistycznym aspektem
samopomocy: weŸ siê w garœæ, nie poddawaj siê to obecnie modne has³a, ale
moim zdaniem przereklamowane. Ale spójrzmy choæby na wyznawców islamu
jego przedstawiciele id¹ tam, gdzie nikt inny nie chadza do wiêzieñ, realizuj¹
projekty na osiedlach, pokazuj¹c wszystkim, ¿e bli¿ej im do samopomocy ni¿
do indywidualistycznego „brania siê w garœæ”.
EB: Nie s¹dzi Pan jednak, ¿e to, co oni g³osz¹, bywa nieco ekstremalne?
FR: Z pewnoœci¹ s¹ tam i takie grupy, które z samopomoc¹ niewiele maj¹
wspólnego. Grupy, które s¹ hierarchiczne, pe³ne przemocy lub s¹ oparte na
jakimœ kulcie, nie s¹ grupami samopomocowymi.
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EB: Mnóstwo ludzi uwa¿a jednak, ¿e grupy samopomocowe mog¹ prowadziæ
do powstania mentalnoœci ofiary. Na przyk³ad goœciom bior¹cym udzia³ w programach typu talk show mówi siê, ¿e maj¹ taki a taki problem, a w zwi¹zku
z nim powinni poddaæ siê terapii lub te¿ wzi¹æ udzia³ w grupie samopomocowej.
FR: Ale¿ to nie tak. To jest z³e myœlenie. Samopomoc nie kreuje problemu, ale
jest w pe³ni odpowiedzialna za jego rozwi¹zanie. Ludzie typu Ophra1
skomercjalizowali ideê bycia ofiar¹. Przede wszystkim zbyt du¿o mówi³o siê
o problemach, a zbyt ma³o o sposobach na ich rozwi¹zanie.
EB: Chcia³bym jeszcze zapytaæ o moment wyzdrowienia czy te¿ powrotu do
równowagi. Mówi siê o nim, i¿ jest raczej rozczarowuj¹cy?
FR: Nie ma co do tego w¹tpliwoœci rzeczywiœcie tak jest. Samopomoc nie jest
ruchem maj¹cym na celu skonfrontowanie poszczególnych osób ze spo³eczeñstwem. Dotyczy ona raczej przeciêtnych ludzi lub co gorsza tych, którzy
stoj¹ na straconych pozycjach. Dopiero niedawno ruch samopomocowy zacz¹³
siê trochê zmieniaæ. Zmiana ta polega na powolnym przesuwaniu punktu
ciê¿koœci wewn¹trz grup samopomocowych z niewielkich, indywidualnych
problemów na wiêksze problemy spo³eczne. Ze zmian¹ t¹ mamy do czynienia
przede wszystkim wówczas, kiedy ludzie zaczynaj¹ sobie uœwiadamiaæ, ¿e
tym, za co nale¿y winiæ niektóre spoœród ich indywidualnych problemów, jest
dysfunkcjonalny system spo³eczny. Wiele elementów ruchu samopomocowego jest przesuwanych w kierunku zmiany instytucjonalnej, ochrony
zdrowia, zmian prawnych.
EB: Czy istnieje jakaœ granica dla neutralnej i nieoceniaj¹cej natury grup takich
jak AA? Istnieje poczucie, ¿e ludzie w tych grupach s¹ zniechêcani do
wypowiedzenia swoich w³asnych uwag czy s³ów krytyki na dany temat. To
mo¿e doprowadziæ do wykszta³cenia anty-obywatelskiej postawy ludzie
niechêtnie bêd¹ opowiadaæ siê za czymkolwiek, skoro wszystko w ich
mniemaniu mo¿e byæ relatywne.
FR: To zale¿y, co dok³adnie ma Pan na myœli. Spójrzmy na przyk³ad na
feministyczne ruchy z lat szeœædziesi¹tych. Grupy, które sprzyja³y podnoszeniu
œwiadomoœci kobiet, mia³y swoje korzenie w grupach samopomocowych,
a przecie¿ nie powodowa³y one biernoœci wrêcz przeciwnie.
EB: Proszê nam jeszcze powiedzieæ, dlaczego tak silne i liczne grupy, jak na
przyk³ad Anonimowi Alkoholicy, nie robi¹ nic, aby zmieniæ spo³eczn¹ postawê
wobec alkoholizmu, nie staraj¹ siê ograniczyæ reklamy alkoholu?
FR: Po pierwsze by³oby to sprzeczne z zasad¹ anonimowoœci, która tak¿e
obowi¹zuje w ¿yciu publicznym. Ale przecie¿ ju¿ dawno dowiedziono, ¿e ruch
AA zmieni³ postawê spo³eczn¹ wobec alkoholu i alkoholików. Zanim ruch ten
zainicjowano, alkoholicy byli traktowani jak w³óczêdzy, ¿ebracy. Poza tym
poszczególni cz³onkowie ruchu AA walczyli o legalizacjê alkoholu, na przyk³ad
1

Ophra Winphrey jedna z najs³awniejszych osób prowadz¹cych w Stanach Zjednoczonych
programy typu talk-show
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senator Huges ze stanu Iowa. Wielu doradców, terapeutów czy dzia³aczy
pochodzi w³aœnie z AA, a co wiêcej czêsto maj¹ oni wp³yw na grupy
zaanga¿owane w politykê.
EB: By³ Pan cz³onkiem wielu grup samopomocowych, ostatnio w grupie osób
cierpi¹cych na chorobê Parkinsona. W jakim stopniu Pana obecne
doœwiadczenie zosta³o przez ten fakt ukszta³towane?
FR: W ogromnym! Na przyk³ad w grupach, które zwi¹zane s¹ z problemami
zdrowotnymi jak grupa Parkinsona wszyscy przechodziliœmy przez ró¿ne
stadia choroby. Wci¹¿ pamiêtam, ¿e kiedy moje objawy choroby nie by³y
jeszcze tak groŸne, w grupie by³ mê¿czyzna, którego choroba by³a ju¿ tak
zaawansowana jak moja obecnie. By³em w stanie przygotowaæ siê do tego, co
dzieje siê ze mn¹ teraz przede wszystkim dziêki temu w³aœnie doœwiadczeniu.
Nauczy³em siê tak¿e wielu praktycznych rzeczy gdzie kupiæ odpowiednie buty
czy wózek inwalidzki, itd.
EB: Mówi Pan wiele na temat coraz wiêkszego zaanga¿owania grup
samopomocowych w opiekê spo³eczn¹. Co ma Pan na myœli?
FR: Có¿, myœlê, ¿e system opieki spo³ecznej bardzo potrzebuje zastosowania
przynajmniej niektórych zasad, które przyœwiecaj¹ samopomocy:
wzmocnienia, wewnêtrznej determinacji, umiejêtnoœci polegania na sobie
samym. Opieka spo³eczna i opieka zdrowotna s¹ zbyt uzale¿nione od
zapewniania zewnêtrznej pomocy tym, którzy jej potrzebuj¹. Nikt tam nie myœli
o tym, w jak du¿ym stopniu ludzie s¹ w stanie pomóc sobie samym. Jest
mnóstwo powodów, dla których tak siê dzieje: profesjonaliœci maj¹ dostêp do
wiedzy i treningów, dziêki którym w³aœnie staj¹ siê ekspertami. Z drugiej strony
jednak, czy osoba, która nie jest ekspertem, a która przez dany problem
przebrnê³a, nie wie przypadkiem o wiele wiêcej, jak to jest byæ chorym,
zagubionym, w depresji, straciæ kogoœ bliskiego... Czy to nie on lub ona w³aœnie
s¹ ekspertami w danej dziedzinie? To jest problem, który musi byæ rozwi¹zany,
o ile chcemy, aby samopomoc zaczê³a wspó³pracowaæ z publicznym
systemem opieki spo³ecznej. To z kolei mog³oby zrewolucjonizowaæ nasze
podejœcie do problemów spo³ecznych, ale nie bêdzie to ³atwe.
EB: Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Frank Riessman
Amerykanin, od 35 lat lider ruchu samopomocowego,
nale¿y do grupy Parkinsona. Autor takich ksi¹¿ek i artyku³ów jak: The Self
Help Revolution (1984), Self-Help and theHuman Services (napisana
wspólnie z Alanem Gartnerem, 1979) oraz Redefining Self-Help (napisana
wspólnie z Davidem Carrollem,1995).
T³umaczenie z jêzyka angielskiego Adam Paradowski
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Historia ruchu samopomocowego w Niemczech
trzy fale
Zwi¹zki abstynentów oraz anonimowych alkoholików
Koniec XIX wieku by³ pocz¹tkiem ruchu abstynenckiego. Zwi¹zki
abstynentów by³y przede wszystkim ideologicznie umotywowane. Istnia³y
zwi¹zki za³o¿one przez Koœcio³y
„krzy¿owy” przez katolicki,
„b³êkitnokrzy¿owy” przez ewangelicki, a nawet zwi¹zki organizowane
w miejscach pracy.
Obok takich radykalnych, zorientowanych na ca³kowit¹ abstynencjê grup,
istnia³y te¿ na prze³omie wieków stowarzyszenia, które opowiada³y siê tylko
przeciw „nadu¿ywaniu napojów odurzaj¹cych”, ale zarazem zajmowa³y siê
krzewieniem kultury picia wina. W latach dwudziestych XX wieku zwi¹zki
abstynentów znacz¹co utraci³y popularnoœæ, jednak ju¿ po wojnie, w latach
czterdziestych, ponownie sta³y siê wa¿nym elementem ¿ycia spo³ecznego.
Wówczas pojawi³a siê, pochodz¹ca z USA, nazwa: Anonimowi Alkoholicy.
Grupy samopomocowe zajmuj¹ce siê narkotykami
Drug¹ falê inicjatyw samopomocowych prze¿y³y Niemcy w koñcu lat
szeœædziesi¹tych, kiedy na rynku pojawi³y siê pierwsze nielegalne narkotyki.
M³odzi ludzie stali siê nimi szczególnie zagro¿eni, co spowodowa³o problem,
jako ¿e profesjonalny system nie by³ w stanie sobie z tym poradziæ. Grupy
zajmuj¹ce siê problemem narkotykowym rozwija³y siê przez ca³e kolejne
dziesiêciolecie.
Ruch samopomocowy w obszarze ochrony zdrowia, socjalnym
i wychowawczym
Od koñca lat siedemdziesi¹tych pojawi³ siê wczeœniej niespotykany rodzaj
ruchu samopomocowego. Podczas gdy dwie pierwsze „fale” ruchu skierowane
by³y do jasno okreœlonych, wyraŸnych grup spo³ecznych, ta trzecia dotyczy³a
znacznie szerszego grona odbiorców: rodzicielskie inicjatywy zwi¹zane
z wychowywaniem dzieci, inicjatywy dotkniêtych ró¿nymi chorobami,
samopomoc bezrobotnych dla bezrobotnych. Czêsto znajdowa³y siê one
w opozycji wobec pañstwowego systemu pomocy. Obecnie ruch ten ci¹gle siê
wzmaga i trudno przewidzieæ, kiedy osi¹gnie swój punkt kulminacyjny.
W interesuj¹cy sposób zachowuj¹ siê wobec siebie te trzy nastêpuj¹ce po
sobie ruchy samopomocowe. Na pocz¹tku grupy dzia³aj¹ce w obszarze
narkotyków bardzo negatywnie podchodzi³y do grup anonimowych
alkoholików. PóŸniej ich tradycja zosta³a jednak przyjêta, podobnie jak
w przypadku grup nale¿¹cych do „trzeciej fali”. Ale jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych w publikacjach dotycz¹cych nowego ruchu
samopomocowego nie mo¿na by³o znaleŸæ ¿adnego odwo³ania do grup
alkoholików i ludzi z problemami narkotykowymi.
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Podstawy „narkotykowych” grup samopomocowych
Wady systemu pomocowego
Klasyczny, tradycyjny system pomocy nie mia³ odpowiedzi na pojawienie siê
nowego, dotycz¹cego przewa¿nie m³odzie¿y, typu konsumpcji, która polega³a
na za¿ywaniu narkotyków czasem uzasadnianego ideologi¹, czêœciej bez
¿adnej „g³êbszej” przyczyny. Ani œrodowiska anonimowych alkoholików, ani
grupy skupiaj¹ce ludzi uzale¿nionych od leków, ani specjaliœci z tych dziedzin,
ani psychiatrzy nikt nie wiedzia³, jak mo¿na ten problem rozwi¹zaæ. Równie¿
lekarze nie chcieli mieæ do czynienia z takimi „brudnymi pacjentami”. Do dzisiaj
zreszt¹ psychiatria jest w bardzo ma³ym stopniu zaanga¿owana w zwalczanie
narkomanii, oprócz oczywiœcie sytuacji, gdy osoba uzale¿niona zamykana jest
na zamkniêtym oddziale szpitalnym. W pierwszych latach próbowano
wprawdzie organizowaæ specjalne oddzia³y w szpitalach i dziwiono siê, ¿e
wiêkszoœæ pozosta³ych pacjentów protestuje przeciw takim eksperymentom.
Zreszt¹, skutecznoœæ tego rodzaju terapii by³a w¹tpliwa wynosi³a blisko 0%.
M³odzi konsumenci narkotyków przemierzali wzd³u¿ i wszerz ca³¹ Europê,
gimnazjaliœci i studenci odkrywali podczas programów wymiany z uczniami
z USA nie tylko ró¿norodne warianty za¿ywania narkotyków, lecz tak¿e
nieortodoksyjne metody terapii. Wkrótce okaza³o siê, ¿e ju¿ na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych pojawi³y siê w Niemczech metody walki z na³ogiem
z Wielkiej Brytanii, Danii czy Stanów Zjednoczonych. Niektóre z nich,
dotycz¹ce zarówno uzale¿nionych, jak i potencjalnie zagro¿onych, stanowi³y
pierwsze inicjatywy samopomocowe stosowane w Niemczech.
Nawi¹zanie do tradycji lat dwudziestych
W pedagogicznej debacie, jaka rozpoczê³a siê w koñcu lat szeœædziesi¹tych,
du¿¹ rolê ogrywa³y pogl¹dy pedagogów z okresu miêdzywojennego: Hoernle
czy Ruehle z czasów Republiki Weimarskiej czy radzieccy naukowcy, jak
Makarenko. Wtedy ich teorie zaczê³y wzbudzaæ zainteresowanie. Wówczas
zaczêto traktowaæ narkomanów jako ludzi z problemami, czêsto bezdomnych,
wychowanków domów dziecka czy m³odzie¿y spêdzaj¹cej czas na klatkach
schodowych (blockersów wg dzisiejszego s³ownictwa).
Poszukiwania pola do spo³ecznego zaanga¿owania
Z krêgów studenckich, zw³aszcza studentów nauk spo³ecznych i pedagogiki,
wysz³a inicjatywa szukania uzupe³nienia i oznaczenia w teoriach naukowych
przestrzeni spo³ecznych osób uzale¿nionych. Bardzo czêsto te „poszukiwania”
mia³y zwi¹zek z zaanga¿owaniem politycznym, jak np. strategia grup
zmarginalizowanych czy po prostu kompensacji i spo³ecznego wyrównania.
Kompensacja zawodowego ograniczenia
Wielu grupom zawodowym by³o „za ciasno” w ich zawodach. Dotyczy³o to
równie¿ lekarzy i psychiatrów, którzy w ramach kliniczno-psychiatrycznej
praktyki nie mieli mo¿liwoœci sprawdzenia skutecznoœci mniej naukowych
i uznanych teorii dotycz¹cych stosowanych terapii i metod leczenia. Podobne
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zjawisko dotyczy³o wychowawców domów dziecka, którzy chcieli np.
reformowaæ system wychowawczy przez tworzenie ma³ych grup, bardziej
samodzielnych ni¿ w tradycyjnym domu dziecka. To zjawisko ma œcis³y
zwi¹zek z ruchem „antypsychiatrycznym” w Niemczech i tak zwan¹ „HeimKampagne”, czyli kampani¹ zwi¹zan¹ z reform¹ domów dziecka. W tym
samym czasie pojawi³y siê pierwsze zacz¹tki samopomocy wœród ludzi
uzale¿nionych lub zagro¿onych narkotykami.
Odwrót od ideologiczno-medycznego rozumienia na³ogu
W³aœnie na przyk³adzie uzale¿nienia od narkotyków sta³o siê jasne, ¿e
problemy z na³ogami maj¹ spo³eczne, wzglêdnie psychospo³eczne pod³o¿e.
I dopiero w drugim rzêdzie mo¿na mówiæ o problemach medycznych.
Stwierdzono szybko, ¿e uzale¿nienie fizyczne od opiatów trwa tylko okreœlon¹
liczbê dni, natomiast wa¿niejsze jest psychiczne uzale¿nienie, które mo¿e
trwaæ znacznie d³u¿ej. Skutkiem tych wniosków by³o poszukiwanie
psychospo³ecznej odpowiedzi na ten problem. Jedn¹ z nich by³y pierwsze
grupy samopomocowe, tzw. „Release group”. Pierwsza powsta³a w 1971 roku.

Zró¿nicowanie ruchów
Nowy czynnik - spo³eczna emancypacja
Z pocz¹tku grupy samopomocowe dzia³aj¹ce w obszarze narkotyków nie mia³y
¿adnych instrumentów adaptacyjnych. Przeciwnie: traktowa³y siê jako grupy
„oporu” wobec spo³ecznego lekcewa¿enia indywidualnej wolnoœci, wobec
„têpoty” wywo³ywanej przez legalne narkotyki. Grupy te czerpa³y si³ê z ruchu
hippisowskiego i podobnych krêgów subkulturowych. Ich motto brzmia³o: „Nie
tylko uzale¿nieni od narkotyków ca³e spo³eczeñstwo musi zostaæ zresocjalizowane”.
Nowy czynnik - indywidualny rozwój
Grupy samopomocowe zajmuj¹ce siê problemem narkotykowym opiera³y siê
na tym, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada prawo do indywidualnego szczêœcia
i samorozwoju. I tych praw nie traci siê nawet wtedy, gdy choæby po za¿yciu
nielegalnych narkotyków cz³owiek wystêpuje przeciw normom spo³ecznym.
Przeciwnie: odbieganie od norm pokazuje, ¿e spo³eczna przeciêtnoœæ nie daje
cz³owiekowi wystarczaj¹cych mo¿liwoœci do osobistego rozwoju, którego ten
potrzebuje i do którego d¹¿y. I wtedy ucieczka w narkotyki jest swego rodzaju
przejœciem do œwiata, gdzie osoba taka mo¿e zaspokajaæ swoje potrzeby.
W rzeczywistoœci terapia czy grupy samopomocowe musz¹ zaoferowaæ to,
czego oczekuje wiêkszoœæ. Tak na to patrz¹c, grupy samopomocowe
musia³yby byæ substytutem trywialnego i fa³szywego zaspokojenia tych
potrzeb, jakie daj¹ narkotyki. Grupy te musia³yby dawaæ te¿ wzory zachowañ
i postaw ¿yciowych.
Nowy czynnik - w³asna wola
Samopomoc w obszarze narkotyków rozpoczyna siê wraz z umocnieniem
w³asnej osoby. Terapeuta jest niczym, terapia jest niczym, pomoc z zewn¹trz
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z teoriami, które dawniej by³y bardzo popularne, ¿e uzale¿nienie jest w równej
mierze zwi¹zane z chorob¹, jak i utrat¹ woli. Grupy samopomocowe szydzi³y
z profesjonalistów, którzy wierzyli, ¿e oni sami s¹ czynnikiem, który mo¿e
doprowadziæ do wyleczenia z na³ogu.

Historia grup samopomocowych i wspólnot terapeutycznych
w RFN
Pocz¹tek - do po³owy lat siedemdziesi¹tych: „ruch”
Ruch samopomocowy w Niemczech rozwin¹³ siê jako pierwsza reakcja na
niewydolnoœæ pañstwowego systemu pomocy. Liczba inicjatyw, które siê
pojawi³y na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, by³a wielka. Wiele z tych grup
nazwa³o siê „release group”. I chocia¿ ró¿ni³y siê one znacznie od swego
brytyjskiego pierwowzoru, ruch ten zosta³ nazwany „ruchem release”. Zwróciæ
jednak nale¿y uwagê, ¿e powstawa³y wówczas równie¿ hedonistyczne grupy,
które przyjmowa³y tak¹ nazwê, chocia¿ plasowa³y siê na przeciwnym biegunie.
Po³owa lat siedemdziesi¹tych - biurokratyzacja i wewnêtrzny upadek
grup samopomocowych
Biurokracja na pocz¹tku nie mog³a trafiæ do grup samopomocowych. Nie by³o
³atwo wprowadziæ tam jakichœ zasad organizacyjnych czy administracyjnych,
które umo¿liwi³yby biurokratyzacjê. Dzia³aj¹cy w grupach nie orientowali siê ani
w prawnych regulacjach dotycz¹cych subwencji, ani w regionalnych zasadach
rozliczania siê z urzêdami pañstwowymi. Wiele regu³ biurokratycznych, które
powinny obowi¹zywaæ w takich grupach, nie by³o przestrzeganych. Skutkiem
tego by³o malej¹ce zaufanie, jakim obdarzano grupy samopomocowe. Jego
nastêpstwem by³o piêtrzenie biurokratycznych przeszkód, które w znacznym
stopniu ogranicza³y mo¿liwoœæ dzia³ania grup. Poddawano je np. czêstym
kontrolom urzêdowym, które mia³y za zadanie sprawdzenie, czy wszystko
odbywa siê zgodnie z prawem. A jako ¿e cz³onkowie grup nie bardzo
przejmowali siê przepisami, dochodzi³o do konfliktów z przedstawicielami
urzêdów.
Obok nacisku ze strony biurokracji pojawi³a siê jeszcze jedna „niszcz¹ca”
tendencja. Niektóre grupy przesta³y kierowaæ swoje ¿¹dania wobec pañstwa,
zaczê³y natomiast nawo³ywaæ do powstania przeciwko pañstwu jako ca³oœci.
Równolegle zaœ dzia³a³y grupy, które zajmowa³y siê tym, czym z za³o¿enia
powinny pomoc¹ anonimowym alkoholikom czy uzale¿nionym od narkotyków.
Istnia³y te¿ grupy, które optowa³y za legalizacj¹ „l¿ejszych” narkotyków, takich
jak np. haszysz. To wszystko doprowadzi³o do roz³amu w ruchu samopomocowym, a tym samym do jego os³abienia.
Po³owa lat siedemdziesi¹tych - profesjonalizacja w kierunku „wspólnot
terapeutycznych”
Z ruchu samopomocowego wczesnych lat siedemdziesi¹tych wiele siê
nauczono. Nowe podejœcie mieli niektórzy ju¿ wczeœniej dzia³aj¹cy specjaliœci
z s³u¿by zdrowia i poradnictwa, sfrustrowani profesjonaliœci poszukuj¹cy
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alternatywy do walki z na³ogami, osoby staraj¹ce siê pomóc same sobie.
Skutkiem tego by³a profesjonalizacja ruchu samopomocowego rozpoczêtego
na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Pojawi³y siê ró¿norodne formy
terapeutycznych wspólnot przed koñcem dekady, przyjmuj¹c czêœciowo formy
pomocy klinicznej, ale w wiêkszym stopniu pozaklinicznej. Wspólnoty
zorientowane pedagogicznie i psychospo³ecznie w niektórych regionach
przede wszystkim w Bawarii i Badenii-Wirtembergii
przybra³y formy
pozakliniczne, ale jednak medyczne. Z wyj¹tkiem Berlina, gdzie ruch
samopomocowy równie¿ w koñcu lat siedemdziesi¹tych by³ silny, profesjonalizacja mia³a miejsce we wszystkich landach.
Koniec lat siedemdziesi¹tych - powrót do „medycznego” charakteru
wspólnot terapeutycznych
Ju¿ na pocz¹tku istnienia ruchu samopomocowego widoczne by³o, ¿e lobby
medyczne nie zamierza ust¹piæ pola i zrezygnowaæ z dzia³ania w tym
obszarze. Im bardziej rozwija³y siê programy terapii narkotykowej finansowane
przez landy, im wiêcej mówi³o siê o miejscu prowadzenia terapii, im wiêcej
miejsc pracy i zasobów pojawia³o siê w tym obszarze dzia³ania, tym bardziej
lobby lekarskie interesowa³o siê t¹ dziedzin¹. To zainteresowanie by³o
szczególnie widoczne w koñcu lat siedemdziesi¹tych, kiedy podjête zosta³y
decyzje zwalniaj¹ce ubezpieczonych (p³ac¹cych ubezpieczenie spo³eczne)
z kosztów terapii narkotykowej. Dotyczy³o to terapii prowadzonej przez
wyspecjalizowane instytucje, stwarzaj¹c dodatkow¹ motywacjê do
„medykalizacji” terapii.
Ta tendencja powrotu do medycznej terapii zbieg³a siê z tendencj¹ do terapii
ambulatoryjnej w ramach placówek pomocy narkomanom i s³u¿b socjalnopsychiatryczych oraz z odnowieniem d¹¿enia do przepisywania uzale¿nionym
„narkotyków zastêpczych”, np. metadonu. Ten ostatni przyk³ad pokazuje, jak
powrót do medycznego rozwi¹zywania problemów przyspieszany zosta³
równie¿ przez pracowników socjalnych czy psychologów, którzy nie pojmowali,
¿e przepisywanie chorym narkotyków zastêpczych jest odpowiedzi¹
klasycznej medycyny na problemy psychospo³eczne.
Po³owa lat osiemdziesi¹tych - zwiêkszenie liczby wstêpuj¹cych do grup
samopomocowych
W Bremie, Hesji i Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii po³owa lat osiemdziesi¹tych to
okres ponownego masowego powstawania grup samopomocowych. Równie¿
w Berlinie, w którym grupy te dzia³a³y ci¹gle, tempo wzrostu nie os³ab³o. Mo¿e
siê wydawaæ, ¿e ten drugi boom by³ reakcj¹ na postêpuj¹c¹ profesjonalizacjê
i medykalizacjê terapii. Mog³o siê to wi¹zaæ równie¿ z tym, ¿e œrodki finansowe
przekazywane odpowiednim instytucjom przez w³adze zaczyna³y siê powoli
kurczyæ.
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Podstawy szerokiego, powszechnego, nowego ruchu
samopomocowego
Ju¿ w koñcu lat siedemdziesi¹tych pojawi³a siê w Niemczech Zachodnich
trzecia fala ruchu samopomocowego. Mia³a ona najwiêkszy wp³yw na opiniê
publiczn¹, poniewa¿ jej dzia³anie nie by³o skierowane do marginalizowanych
grup, takich jak alkoholicy czy narkomani, lecz do chorych cierpi¹cych na ró¿ne
choroby albo do zagro¿onych ró¿nymi chorobami czyli praktycznie do
wszystkich obywateli pañstwa.
Nieufnoœæ wobec specjalistów, zw³aszcza „bogów w bieli”
Nowy ruch samopomocowy rós³ w si³ê w du¿ej mierze z powodu utraty przez
lekarzy i s³u¿bê zdrowia jako ca³oœæ nimbu nieomylnoœci, wysokiego morale
i etyki. Pow¹tpiewali w to nie tylko laicy, ale i koledzy po fachu lekarze, którzy
poszukiwali alternatywnych rozwi¹zañ ró¿nych problemów. Równoczeœnie
pojawi³y siê spo³eczne w¹tpliwoœci, czy rzeczywiœcie rozwi¹zanie polegaj¹ce
na stosowaniu w przypadku ka¿dej terapii leków jest wskazane i skuteczne.
Opinia publiczna i grupy nacisku, jak np. „gorzkie pigu³ki”, zdoby³y wielk¹
popularnoœæ i w du¿ym stopniu wp³ywa³y na system opieki medycznej.
Tendencja wzrastaj¹cego zaufania do si³y samopomocy
Koresponduj¹c z powszechn¹ krytyk¹ medycyny „pigu³kowej” ujawni³a siê kilka
lat temu tendencja nie tylko do stosowania psychosomatycznych metod
i wzrostu zaufania wobec terapeutycznych metod leczenia; równolegle
rozwija³a siê œwiadomoœæ mo¿liwoœci stwarzanych przez samopomoc, jak¹
mog¹ sobie nawzajem daæ ludzie dotkniêci tym samym problemem. Wiele
przyk³adów pokazuje, ¿e samopomoc przydatna jest równie¿ w przypadku
powa¿nych chorób.
Ruch zdrowotny jako ruch laików
W dziejach pojawia³o siê wiele ruchów zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia.
W wiêkszoœci przypadków te, które zosta³y zapamiêtane, zwi¹zane by³y z
osob¹ jednego charyzmatycznego przywódcy, czêsto mia³y te¿ charakter
sekty. Nowy ruch zdrowotny nie potrzebowa³ ¿adnych ani profesjonalnych, ani
pó³profesjonalnych przywódców, wzorców. Metody, takie jak masa¿e, zajêcia
sportowe czy wskazówki dotycz¹ce od¿ywiania s¹ dostêpne równie¿ dla
laików. Ruch zdrowotny wyemancypowa³ siê dodatkowo z wiedzy
podrêcznikowej i formalnie pojmowanych kompetencji, np. zawodowych.
Bezrobocie pracowników socjalnych i s³u¿by zdrowia
Wiele inicjatyw samopomocowych zawdziêcza swoje powstanie
zaanga¿owaniu profesjonalnie przygotowanych ludzi. Wielu spoœród
pracowników socjalnych i s³u¿by zdrowia, którzy tracili swoje miejsca pracy,
anga¿owa³o siê w tak¹ dzia³alnoœæ. Zawodowe kompetencje i zaanga¿owanie
tych ludzi osi¹ga³o czêsto swoj¹ kulminacjê podczas ró¿nego rodzaju akcji
spo³ecznych, które by³y podobne nieco do inicjatyw samopomocowych lub
nawet grup samopomocowych. Wiedza i przygotowanie zawodowe tych
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pracowników by³o niezwykle cenne dla takich inicjatyw, z drugiej jednak strony,
te same czynniki wp³ywa³y na pewn¹ profesjonalizacjê dzia³añ i ogranicza³y
nieco ich samopomocowy charakter.
Tendencje oszczêdnoœciowe w sektorze socjalnym
Jednym z czynników warunkuj¹cym powstawanie i dzia³anie grup
samopomocowych, o którym nie mo¿na zapomnieæ, by³a pusta kasa fiskusa.
Polityka wiêkszoœci zwi¹zkowych ministrów finansów opiera³a siê na zasadzie
jak najmniejszego zad³u¿ania i jak najwiêkszych oszczêdnoœci. W pierwszej
linii oszczêdnoœci te dotknê³y obszaru opieki spo³ecznej i zdrowotnej. Dlatego
te¿, mimo wysokiej jakoœci dzia³añ pomocowych, iloœæ ich nie by³a zbyt du¿a.

Ocena funkcji grup samopomocowych w obszarze
narkotykowym
Podejœcie niebiurokratyczne
Wszêdzie tam, gdzie dzia³a³y grupy dla narkomanów, zmala³o obci¹¿enie
profesjonalnego aparatu opieki: grupy samopomocowe mog³y bez dop³at
finansowych i bez ¿mudnych formalnoœci pomagaæ uzale¿nionym. Takie
dzia³anie grup samopomocowych by³o nieocenione dla ca³ego systemu opieki
socjalnej i psychologicznej. Grupy te dba³y o to, by ka¿dy uzale¿niony móg³
otrzymaæ minimum jedn¹ ofertê pomocow¹ i w ten sposób rozpocz¹³ proces
wychodzenia z na³ogu.
Wielu uzale¿nionych mia³o za sob¹ ju¿ wiele prób terapeutycznych i czêsto nie
chcia³o podejmowaæ kolejnych, zw³aszcza jeœli stwierdzali, ¿e dot¹d ¿adna
terapia nie da³a jakiegokolwiek efektu. Z drugiej strony uzale¿nieni bardzo
czêsto jeszcze w trakcie terapii stwierdzali jej bezsensownoœæ i przestawali
w niej uczestniczyæ. Dlatego rol¹ terapeutów by³o stworzenie takiej oferty,
z której uzale¿nieni chcieliby skorzystaæ. Zaobserwowano ciekawe zjawisko
dla narkomana z danego regionu o wiele atrakcyjniejsze wydawa³y siê terapie
czy grupy dzia³aj¹ce w innych regionach, ni¿ oferta z jego w³asnego rejonu.
Wyzwolenie si³y „samouzdrawiania”
Dla wielu profesjonalistów powa¿nym zadaniem by³o wyzwolenie si³y
„samouzdrawiania”, promuj¹c równoczeœnie aktywnoœæ i odpowiedzialnoœæ za
siebie. Takie podejœcie terapeutów objawia³o siê w wielu grupach
samopomocowych. Dynamika grup zamiera³aby bez wiary dotkniêtych w si³ê
„samouzdrawiania” i aktywnoœci. Dlatego te¿ grupy pomocowe dla
uzale¿nionych dzia³a³y jako grupy terapeutyczne, gdzie sukces zale¿a³ od
inicjatywy w³asnej oraz samopomocy.
Kontrola korzyœci
Bardzo korzystne dla regionalnego systemu pomocy dla uzale¿nionych od
narkotyków jest utrzymywanie ró¿norodnoœci modeli samopomocowych.
Grupy samopomocowe stawiaj¹ bowiem pod znakiem zapytania sensownoœæ
dzia³ania profesjonalnego systemu opieki zdrowotnej i spo³ecznej.
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W fachowych debatach staraj¹ siê zmieniæ pogl¹d, ¿e terapia narkotykowa jest
„tajemn¹ sztuk¹”, któr¹ posi¹œæ mog¹ tylko wyspecjalizowani lekarze ze
specjaln¹ „si³¹”. Protestuj¹ równie¿ w przemienianiu terapii dla uzale¿nionych
w dobry biznes, który pozwala na otrzymywanie kapita³u na „dzia³alnoœæ”.
Grupy samopomocowe staraj¹ siê „przywróciæ na ziemiê” polityków,
terapeutów, planistów czy wspó³obywateli.

Ocena osi¹gniêæ systemu, który w istotny sposób opiera siê na
grupach samopomocowych i wspólnotach terapeutycznych
Ta ocena mo¿e byæ w³aœciwie zastosowana tylko w Berlinie, bo tylko w tamtejszym systemie pomocowym mam dobr¹ orientacjê. Warto jednak zauwa¿yæ,
¿e w ca³ych Niemczech istnieje oko³o 120 wspólnot terapeutycznych, z czego
30 w samym Berlinie. Dwanaœcie z tych trzydziestu to instytucje samopomocowe. Spoœród oko³o 2500 terapeutów, którzy pracuj¹ w specjalistycznych
instytucjach dla uzale¿nionych od narkotyków, oko³o 700 pracuje w Berlinie.
Berliñski system zespolony
W Berlinie mamy do czynienia z niewyobra¿alnie zró¿nicowan¹ ofert¹ dla osób
uzale¿nionych od narkotyków i nimi zagro¿onych. S¹ to miêdzy innymi
instytucje organizuj¹ce prace integracyjne dla zagro¿onych na³ogiem,
placówki udzielaj¹ce porad uzale¿nionym, rodzinie i przyjacio³om, miejsca,
gdzie prowadzona jest d³ugoterminowa terapia i inne. Pomiêdzy instytucjami
ró¿nego typu istnieje wiele powi¹zañ, których jednak nie sposób przedstawiæ
graficznie czy w inny wyraŸny sposób. Dla zrozumienia tego systemu wa¿ne
jest, ¿e w mieœcie znajduje siê wiele ró¿nych typów instytucji terapeutycznych,
które mo¿na kategoryzowaæ wed³ug okreœlonych punktów widzenia: s¹ tam
grupy samopomocowe, grupy oferuj¹ce „pomoc dla samopomocy”, instytucje
zorientowane spo³eczno-pedagogiczne i psychoterapeutyczne. Wa¿ne jest
równie¿, ¿e wiêkszoœæ instytucji zajmuj¹cych siê zapobieganiem,
poradnictwem i terapi¹ pracuje z ustalonym rocznym bud¿etem. Oznacza to,
¿e nie musz¹ one zabiegaæ o pojedynczych klientów, którzy zapewni¹ im œrodki
na dzia³anie. Dziêki temu mog¹ siê skupiæ na samej pracy. Zapewnia to z jednej
strony du¿¹ ró¿norodnoœæ instytucji, z drugiej nieograniczony dostêp do
terapii.
Wyniki dzia³ania berliñskiego systemu w 1985 roku
Berliñski system wprowadzi³ rozró¿nienie miêdzy dwoma rodzajami pracy
pomocowej. Pierwsza polega na tym, ¿e uzale¿nieni od narkotyków s¹
bezpoœrednio otaczani opiek¹ i umieszczani w oœrodkach wolnych od
narkotyków, przede wszystkim w stacjonarnych, terapeutycznych instytucjach
ró¿nych typów. Celem takiego dzia³ania jest natychmiastowe oderwanie ich od
œrodków uzale¿niaj¹cych. Drugi obszar dzia³ania polega na pomocy
narkomanom, ale bez natychmiastowego pozbawienia ich u¿ywek. Pomoc
polega wówczas na udzielaniu porad (w tym prawnych). Taka forma pomocy
nazywana jest „towarzyszeniem na³ogowi”. Pomoc ta jest porównywalna
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z terapiami polegaj¹cymi na stosowaniu „zamienników” narkotyków, takich jak
np. metadon.
Wewn¹trz najbardziej radykalnego œrodowiska, jakim s¹ uzale¿nieni od
opiatów (w 1985 roku oko³o 8000 osób) pomoc objê³a ponad 5000
uzale¿nionych. Polega³a ona na poradach telefonicznych czy rozmowach ze
street-workerami. Z tej liczby prawie 2000 osób by³o otoczonych opiek¹ w
ramach programu „towarzyszenie na³ogowi”. O takich przypadkach mówi siê
wówczas, gdy dana osoba co najmniej trzykrotnie uczestniczy³a w rozmowie
osobistej lub telefonicznej lub korzysta³a z pomocy w innej formie. Oko³o 1300
narkomanów objêtych by³o dzia³aniami prowadz¹cymi do pe³nej wolnoœci od
narkotyków przede wszystkim poprzez d³ugoterminowe, stacjonarne leczenie
ambulatoryjne.
Te liczby odnosz¹ siê tylko i wy³¹cznie do uzale¿nionych od narkotyków, a nie
innych, którzy równie¿ maj¹ „swoje” grupy samopomocowe i inne instytucje
pomocowe: alkoholików, uzale¿nionych od l¿ejszych narkotyków, takich jak np.
haszysz.
C.W. Mueller, Samopomoc. Podrêcznik wprowadzaj¹cy. Beltz Verlag
Weinheim/Basel 1993
T³umaczenie z jêzyka niemieckiego Piotr Henzler
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Klaus Balke

O rozwoju grup samopomocowych w Niemczech
Wiele z tego, co dzisiaj w Niemczech jest okreœlane jako nowy „ruch
samopomocowy”, powsta³o na bazie rozwoju spo³eczno-politycznego
zapocz¹tkowanego w 1968 roku. Jedn¹ z istotnych cech tamtej, ³atwo
rozpoznawalnej, „generacji prze³omu” by³o zwracanie siê przeciw pañstwowej
i co szczególnie wa¿ne w przypadku grup samopomocowych przeciw
profesjonalnej nadmiernej kurateli i opiece.
Od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych rozpocz¹³ siê proces tworzenia grup
samopomocowych zajmuj¹cych siê kobietami. Równoczeœnie osobom
zaanga¿owanym chodzi³o o zorganizowanie forów, na których mogliby
prezentowaæ osobiste doœwiadczenia. Wreszcie, od po³owy lat siedemdziesi¹tych zaczê³y siê organizowaæ liczne grupy dotycz¹ce ochrony zdrowia,
z których wiêkszoœæ dotyka³a problemów zwi¹zanych z psychospo³ecznymi
aspektami poszczególnych problemów.
Od po³owy lat siedemdziesi¹tych mo¿na mówiæ o gwa³towanym
wzroœcie liczby grup samopomocowych. Niektórzy od tego czasu zaczynaj¹
nazywaæ to ju¿ „ruchem samopomocowym.”.
Rozwój w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych trwa w Niemczech nieprzerwanie. Nie ma wprawdzie ¿adnych pewnych danych, ale wed³ug
szacunków liczba grup samopomocowych w Niemczech wynosi dzisiaj (w latach dziewiêædziesi¹tych) oko³o 70 tysiêcy.
Pocz¹tek wpierania grup samopomocowych przez instytucje, takie jak
np. punkty kontaktowe grup samopomocowych, datuje siê na po³owê lat
siedemdziesi¹tych. Przyczyn¹ ich powstania by³o przeœwiadczenie, ¿e
wiêkszoœæ grup samopomocowych nie jest w stanie powstaæ sama i ¿e
wiêkszoœæ dotkniêtych potrzebuje wsparcia i dodania odwagi. I to niezale¿nie
od tego, czy chodzi o cz³onków-za³o¿ycieli grupy, czy ju¿ o wspieranie jej
normalnej dzia³alnoœci. To zjawisko potwierdzi³o wiele badañ, jakie
przeprowadzono nad grupami samopomocowymi.
Punkty kontaktowe grup samopomocowych rozwija³y siê z biegiem lat
jako niewielkie instytucje, które pracowa³y nad konkretnymi problemami i kierowa³y swoj¹ ofertê do tych, którzy poszukiwali rad i pomocy. Podejmowa³y siê
zadañ, które nigdzie indziej w ten sposób nie by³y realizowane.
W ostatnich latach sieæ spo³ecznych punktów kontaktowych znacznie
siê zagêœci³a w Niemczech i to zarówno w starych, jak i w nowych landach.
W maju 1996 roku by³o oko³o 270 instytucji, które dzia³a³y przy NAKOS
(Krajowym Punkcie Informacji i Kontaktu ds. Tworzenia i Wsparcia Grup
Samopomocowych) w Berlinie jako lokalne instytucje wspieraj¹ce ruch
samopomocowy. Nie wszystkie z nich s¹ punktami kontaktowymi w w¹skim
znaczeniu, dzia³aj¹cymi jako samodzielne instytucje, zapewniaj¹c pomoc
personaln¹, lokalow¹ czy wyposa¿eniow¹. Niektóre z tych punktów s¹
stowarzyszone z organizacjami zawodowymi czy ró¿nymi innymi instytucjami,
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na przyk³ad przy urzêdach zwi¹zanych ze s³u¿b¹ zdrowia, oœrodkach pomocy
spo³ecznej, szpitalach, itp.
W poszczególnych przypadkach ró¿ni³ siê zakres wsparcia i kr¹g
adresatów, ale wszystkie te punkty zajmowa³y siê rozwi¹zywaniem problemów,
to znaczy informowa³y o wszystkich nowych grupach samopomocowych w
regionie i poœredniczy³y bezp³atnie w nawi¹zywaniu wzajemnych kontaktów.
Badania pokazuj¹, ¿e pracownicy innych s³u¿b w niektórych regionach równie¿
uwa¿ali, ¿e nie s¹ w stanie przedstawiæ takiej oferty spo³eczeñstwu.
Budowanie i rozwój punktów kontaktowych osi¹gnê³o w Niemczech
bardzo du¿¹ skalê dziêki czteroletniemu „programowi modelowemu” (198791) ówczesnego Ministerstwa ds. M³odzie¿y, Rodziny, Kobiet i Zdrowia.
Program ten dotyczy³ w³aœnie Punktów wspieraj¹cych dzia³anie grup
samopomocowych. W 16 miejscach utworzono punkty kontaktowe, które przez
przygotowanie wczeœniej zapewnionych zasobów infrastrukturalnych
doprowadzi³y do powstawania nowego „krajobrazu” samopomocowego.
Oczywiœcie program ten wi¹za³ siê równie¿ z opiek¹ nad tymi grupami, a nie
tylko z pomoc¹ przy ich zak³adaniu.
W celu rozwiniêcia ruchu samopomocowego równie¿ w nowych
landach niemieckich w 1991 roku nowo powsta³e Ministerstwo ds. Rodziny
i Seniorów przyjê³o piêcioletni program modelowy (do koñca 1996 roku)
„Zapewnienie spo³ecznej samopomocy w nowych landach”. Tym razem w 17
miejscach umo¿liwiono utworzenie punktów kontaktowych, które mia³y
„towarzyszyæ” przy zak³adaniu i rozwoju grup samopomocowych.
Popieranie dzia³ania grup samopomocowych przez tworzenie punktów
kontaktowych sta³o siê
przede wszystkim poprzez realizacjê dwóch
programów modelowych dla 16 krajów zwi¹zkowych i komun (miast i okrêgów)
jednym z zadañ, z których ju¿ nie mog¹ siê wycofaæ. W coraz wiêkszej liczbie
landów znajduj¹ siê pieni¹dze, które przekazywane s¹ na finansowanie
rozwoju i pracê punktów kontaktowych grup samopomocowych, czêsto
tworzonych przez same jednostki administracyjne.
W ostatnich miesi¹cach wspieranie dzia³alnoœci grup samopomocowych i punktów kontaktowych dosta³o nowy impuls na mocy ustawy w ich
finansowanie musza siê w³¹czyæ kasy chorych. Ju¿ w reformie s³u¿by zdrowia
z 1989 roku okreœlone by³y szczególne obszary ustawowego ubezpieczenia
zdrowotnego, które okreœla³y zasady prewencji i opieki zdrowotnej. Jednym
z ich obszarów by³a dzia³alnoœæ grup samopomocowych. W reformie systemu
ochrony zdrowia z 1992 roku znalaz³ siê zapis, ¿e kasy chorych mog¹ wspieraæ
dzia³anie grup samopomocowych i punków kontaktowych zajmuj¹cych siê
zdrowiem i rehabilitacj¹ poprzez dotacje. W³adza argumentowa³a ten zapis,
mówi¹c, i¿ dzia³ania grup samopomocowych i punktów kontaktowych dziêki
dotacjom mog¹ byæ wzmocnione i przez to polepszyæ siê mo¿e poziom opieki
zdrowotnej i samego zdrowia spo³eczeñstwa.
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Wykorzystanie punktów kontaktowych grup samopomocowych
Przedstawiamy tutaj praktyczn¹ wartoœæ takich instytucji dla wparcia grup
samopomocowych, dla sukcesu przy zabieganiu o przyjacielski „klimat
samopomocowy” w instytucjach zabezpieczenia spo³ecznego i w spo³eczeñstwie.
Instytucje zabezpieczenia zdrowotnego i spo³ecznego (szpitale, poradnie,
opieka spo³eczna, publiczna s³u¿ba zdrowia) doradzaj¹ i pomagaj¹, generalnie
mówi¹c, w przypadku okreœlonych chorób czy spo³ecznych lub psychicznych
problemów. Czasami wspieraj¹ one te¿ grupy samopomocowe w swoich
obszarach dzia³alnoœci (np. na³ogi, nowotwory, samotne matki). Punkty kontaktowe organizacji samopomocowych s¹ natomiast „przekrojowymi organizacjami”. One pracuj¹ i doradzaj¹ maj¹c na wzglêdzie nie tylko okreœlone
choroby czy problemy, ale generalnie kwestie samopomocy.
Mo¿na zwróciæ siê do takiego punktu z ka¿dym pytaniem, które odnosi siê do
dzia³ania grupy samopomocowej.
Oferta punktów kontaktowych grup samopomocowych:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

informuj¹ i wyjaœniaj¹ ideê samopomocy,
nawi¹zuj¹ kontakt z grupami samopomocowymi,
wspieraj¹ tworzenie grup i przeprowadzane przez nich dzia³ania,
udostêpniaj¹ lub wyznaczaj¹ lokale i urz¹dzenia biurowe do wykorzystania
przez grupy,
pomagaj¹ prowadziæ dyskusje, które wyjaœniaj¹ cele i sposób ich osi¹gania
przez grupê,
doradzaj¹ sposób pracy grupy,
koordynuj¹ wymianê informacji i wspó³pracê ró¿nych grup samopomocowych i tworz¹ z nich sieæ,
informuj¹ o mo¿liwoœciach finansowego zasilania,
udzielaj¹ rad profesjonalnym instytucjom pomocowym dzia³aj¹cym
w mieœcie czy regionie,
doradzaj¹ i wspieraj¹ upublicznianie dzia³añ,
s¹ „tub¹” grup samopomocowych w pracy dla opinii publicznej,
sprawuj¹ funkcjê poœrednika miêdzy profesjonalnym systemem
zabezpieczeñ i grupami samopomocowymi i umo¿liwiaj¹ kontakty ze
specjalistami, dziennikarzami i partnerami w zrzeszeniach i administracji.

Oferta ta skierowana jest do:
!
!
!
!

grup samopomocowych i ludzi zainteresowanych samopomoc¹,
instytucji zabezpieczenia spo³ecznego i specjalistów ró¿nych dyscyplin,
polityków i urzêdników,
opinii publicznej, przede wszystkim do mediów.
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Finansowe i personalne wyposa¿enie punktów kontaktowych jest zró¿nicowane w ró¿nych regionach Niemiec. Dlatego nie wszystkie rodzaje wsparcia
i pomocy mog¹ byæ osi¹galne zale¿y to od konkretnych warunków. Jednak
zawsze znajdziecie w takim miejscu osobê, która zna „krajobraz samopomocy”
w regionie, zna zasady tworzenia grup i d³ugotrwa³ej pracy grup
samopomocowych i mo¿e pomóc uzyskaæ dalsze wsparcie.
SEKIS, Gazeta Samopomocowa
Klaus Balke - Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) - Krajowy Punkt Informacji
i Kontaktu ds. Tworzenia i Wsparcia Grup Samopomocowych

T³umaczenie z jêzyka niemieckiego i redakcja: Piotr Henzler
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Regina Heller

Jak dzia³a Punkt Kontaktowy dla samopomocy w Niemczech
Punkt kontaktowy dla samopomocy w Hameln jest jednym z 16 istniej¹cych
w Dolnej Saksonii punktów, które nale¿¹ do Paritaetische Landesverband
Niedersachsen e.V., czyli Dolnosaksoñskiego Zwi¹zku Parytetowego.
Punkt ten zosta³ za³o¿ony w 1986 roku, a jego celem by³o upublicznienie idei
pomocy dla samopomocy w okrêgu Hameln/Pyrmont.
O tym, ¿e idea ta znalaz³a zrozumienie i popularnoœæ, œwiadczy ponad 120 grup
samopomocowych, które od tego czasu zaczê³y dzia³aæ „pod dachem” tego
punktu kontaktowego.
Poni¿szy raport daje obraz pracy punktu kontaktowego dla parytetowej
samopomocy w rejonie Hameln/Pyrmont.
Charakterystyka grup samopomocowych
Istniej¹ce w okrêgu Hameln/Pyrmont grupy samopomocowe mo¿na podzieliæ
na trzy kategorie tematyczne. Najwiêkszym grup¹ s¹ te, które skupiaj¹ ludzi z
chronicznymi chorobami, nastêpnie s¹ grupy dla ró¿nego rodzaju na³ogowców,
a póŸniej dla tych, którzy maj¹ problemy psychospo³eczne.
G³ównym celem spotkañ grupowych jest wymiana doœwiadczeñ. Dziêki takiej
wymianie ka¿dy cz³onek grupy ma mo¿liwoœæ uzyskania nowych impulsów czy
poznania nowych strategii, które pomog¹ mu ograniczyæ niedogodnoœci
zwi¹zane z jego problemem.
Dla wielu ludzi droga do grupy samopomocowej jest wyjœciem z izolacji;
przestaj¹ byæ pozostawieni sami sobie, doœwiadczaj¹ empatii i wsparcia.
Struktura punktu kontaktowego
W punkcie kontaktowym dla okrêgu Hameln/Pyrmont pracuj¹ dwie osoby:
pedagog spo³eczny w wymiarze 30 godzin tygodniowo i praktykantka w tym¿e
zawodzie, w wymiarze 38,5 godzin tygodniowo.
Zasoby lokalowe punktu obejmuj¹ pomieszczenie biurowe, ma³y pokój na
oko³o 10 osób, a tak¿e du¿¹ salê, w której spotkaæ siê mo¿e do 80 osób. Jest
równie¿ mo¿liwoœæ korzystania z kuchni. Ta du¿a sala przeznaczona jest na
prowadzenie wyk³adów, organizowanie seminariów i wspólnych spotkañ. Jest
ona oczywiœcie dostosowana do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Jako „pomoc techniczn¹” mo¿na traktowaæ: kopiarkê, telefon, fax, dwa
komputery, telewizor i odtwarzacz wideo, flipczarty oraz ruchome œciany, które
mo¿na wykorzystaæ do dzielenia sali na kilka mniejszych.
Punkt kontaktowy ustanowi³ „godziny otwarte” dla wszystkich zainteresowanych: trzy przedpo³udnia (poniedzia³ek, wtorek, czwartek 9.00-12.00)
i jedno popo³udnie (czwartek, 15.00-17.00). Dodatkowe terminy mo¿na
uzgadniaæ indywidualnie.
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Zasoby finansowe punktu kontaktowego pochodz¹ z dotacji landowych,
œrodków w³asnych cz³onków, œrodków pochodz¹cych od w³adzy lokalnej
(powiatowej) i, w niewielkim stopniu, z dotacji z kas chorych.
Grupy samopomocowe otrzymuj¹ wsparcie ze strony miasta i okrêgu (powiatu)
poprzez fundusz samopomocowy, za którego zarz¹dzanie odpowiada „rada
konsultantów”. „Samopomocowa rada konsultantów” sk³ada siê z piêciu
przedstawicieli grup samopomocowych oraz trzech przedstawicieli wydzia³ów
ochrony zdrowia i spo³ecznego z w³adz lokalnych. Punkt kontaktowy ma status
cz³onka-doradcy.
Grupy samopomocowe z obszaru chorób chronicznych i ludzi uzale¿nionych
otrzymuj¹ równie¿ w szczególnych przypadkach nieznaczne dofinansowanie
z kas chorych.
Zadania i obszary dzia³ania punktów kontaktowych
Obszar dzia³ania pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z zasadniczym celem istnienia
punktów kontaktowych dla samopomocy, mianowicie:
rozpropagowywanie idei samopomocy,
tworzenie pozytywnego klimatu dla samopomocy w miejscu dzia³ania,
umo¿liwienia dostêpu jak najwiêkszej grupy osób do dzia³añ samopomocowych,
wspieranie grup samopomocowych w osi¹ganiu ich celów,
poœrednictwo miêdzy grupami samopomocowymi a profesjonalnym
systemem pomocy.
Znacz¹cym obszarem dzia³ania jest informowanie i doradzanie grupom
i ludziom zainteresowanym dzia³aniami takich grup.
Informacja i doradztwo zainteresowanym samopomoc¹
Wielu ludzi, którzy zwracaj¹ siê do punktów kontaktowych dla grup
samopomocowych, znajduje siê akurat w fazie poszukiwañ rozwi¹zania ich
problemu. Potrzebuj¹ informacji i wyjaœnienia. Zadaniem pracowników punktu
jest znalezienie sposobu rozwi¹zania tego problemu oczywiœcie z bezpoœrednim udzia³em zainteresowanego, poniewa¿ tylko jego udzia³ mo¿e
zapewniæ pe³en sukces dzia³ania. Niektórzy po takich poradach decyduj¹ siê
na do³¹czenie do istniej¹cych grup lub na za³o¿enie nowej. Inni znowu
decyduj¹ siê na pomoc psychoterapeuty lub inn¹ formê rozwi¹zania problemu.
Wiele osób przychodzi ju¿ z konkretnymi pytaniami o istniej¹ce grupy
samopomocowe dzia³aj¹ce w danym obszarze. Oni ju¿ wiedz¹, ¿e chc¹ do nich
do³¹czyæ, potrzebuj¹ tylko pomocy w skontaktowaniu siê z jej cz³onkami.
Ci, którzy nie mog¹ znaleŸæ odpowiadaj¹cej sobie grupy, motywowani s¹ do
za³o¿enia nowej. W takim przypadku pomoc punktu kontaktowego mo¿e
wygl¹daæ nastêpuj¹co:
nag³oœnienie faktu zak³adania danej grupy w lokalnych mediach,
pomoc przy znalezieniu lub udostêpnienie lokalu na zebrania,
pomoc przy zak³adaniu grupy.
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Doradztwo i opieka
Personel punktu kontaktowego stoi ponadto do dyspozycji w przypadku
rozwi¹zywania innych problemów, np.:
zapewnienie zasobów technicznych i lokalowych,
wsparcie dzia³añ zmierzaj¹cych do upublicznienia dzia³alnoœci grupy,
pomoc w kontaktach z fachowcami z danej dziedziny, administracj¹,
kasami chorych, itp.,
nawi¹zywanie wspó³pracy z innymi grupami dzia³aj¹cymi w tym samym
obszarze,
Organizowanie i przeprowadzanie „wspólnych spotkañ” z przedstawicielami innych grup,
doradztwo w rozwi¹zywaniu wewnêtrznych problemów grupowych,
interwencje w przypadkach kryzysowych.
Praca „upubliczniana”
Zadania punktów kontaktowych w tym obszarze skupiaj¹ siê na informowaniu
i zapoznawaniu opinii publicznej z ide¹ samopomocy, aktywizowaniu dzia³añ
samopomocowych, a tak¿e na propagowaniu akceptacji dla tego rodzaju
dzia³añ zarówno wœród „przeciêtnych obywateli”, jak i profesjonalistów.
Do realizacji tych dzia³añ punktu korzystaj¹ z nastêpuj¹cych instrumentów:
aktywna komunikacja z mediami,
wydawanie i produkcja w³asnych mediów (ulotek, og³oszeñ, gazetek),
organizowanie wyk³adów i seminariów, uczestnictwo w wiêkszych wydarzeniach, prezentacjach, itp.,
organizacja co dwa lata „Dni Samopomocy”.
Inne zadania
Do zadañ punktu kontaktowego nale¿y równie¿ œcis³a wspó³praca z podobnymi
instytucjami z sektora opieki zdrowotnej, prowadzonymi zarówno przez
profesjonalistów, jak i inne grupy samopomocowe. Wa¿na jest równie¿ praca
w organizacjach regionalnych, spotkania ponadregionalne, np. Dolnosaksoñskiego Zwi¹zku Parytetowego.
Zadania zwi¹zane z rad¹ konsultantów ds. samopomocy
Administracja funduszem samopomocowego (przez finansowe zasilanie grup
samopomocowych) le¿y w rêkach punktów kontaktowych i obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
doradztwo dla wnioskodawców,
przedk³adanie wniosków o dotacje,
organizacja zebrañ (trzy, cztery razy do roku),
obrady rady konsultantów,
rozwój finansowy.
Zarz¹dzanie i prace organizacyjne
Do tego obszaru nale¿y m.in. prowadzenie dokumentacji (istniej¹cych grup,
spotkañ, ewidencji instytucji dzia³aj¹cych w okreœlonych sektorach, itp.),
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tworzenie baz adresowych czy spisów zasobów (np. lokali czy wyposa¿enia
technicznego).
Punkty kontaktowe odpowiadaj¹ równie¿ za zapraszanie na spotkania
za³o¿ycielskie, „wspólne zebrania” czy inne wydarzenia.
Jednym z zadañ jest równie¿ przygotowanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci i rozliczenia z lokalnym urzêdem odpowiedzialnym za te czynnoœci.
Zakoñczenie
Wy¿ej opisane obszary dzia³alnoœci ukazuj¹ zasadnicz¹ dzia³alnoœæ punktów
kontaktowych grup samopomocowych. Ostatnim aspektem naszej pracy jest
zachowanie naszych pracowników wobec ludzi, którzy siê do nas zwracaj¹,
którzy chc¹ skorzystaæ z naszej oferty.
Podstaw¹ naszej pracy jest za³o¿enie, ¿e traktujemy ludzi jako ekspertów w ich
w³asnych sprawach. Oznacza to dla nas, ¿e ludzie, którzy pracuj¹ w grupach
samopomocowych, bior¹ w swoje rêce swoje ¿ycie, maj¹ wiedzê i kompetencje, oraz zrozumienie problemu. My, pracownicy punktów kontaktowych,
wspieramy ich tylko przy tym, oferujemy im nasz¹ praktyczn¹ pomoc,
motywujemy ich i towarzyszymy im na ich w³asnej drodze ¿ycia.
Regina Heller dyrektor punktu kontaktowego
dla samopomocy w Hameln/Pyrmont
T³umaczenie z jêzyka niemieckiego Piotr Henzler
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Jak tworzyæ grupê samopomocow¹ krok po kroku
I. Samopomoc i grupa samopomocowa
Materia³ ten przeznaczony jest dla tych, którzy myœl¹ o stworzeniu nowych grup
samopomocowych. Czy nale¿ycie do nich? Jakie macie ku temu powody? Czy
macie w swoim ¿yciu jakieœ trudnoœci, np. cierpicie na ciê¿k¹ chorobê albo
jesteœcie w specyficznej, obci¹¿aj¹cej psychicznie lub spo³ecznie sytuacji,
któr¹ chcecie zmieniæ? Czy jesteœcie przekonani, ¿e chcecie wspó³pracowaæ
z innymi ludŸmi, którzy maj¹ takie same problemy jak i Wy?
Wziêcie udzia³u w grupie samopomocowej lub za³o¿enie nowej jak planujecie
jest z regu³y dwojako motywowane:
Po pierwsze t³umaczone jest „naporem cierpienia”. Oznacza to, ¿e ludzie
stwierdzaj¹, ¿e s¹ w trudnym, czy nawet groŸnym po³o¿eniu, które stawia ich
dotychczasowe ¿ycie pod znakiem zapytania. Stwierdzaj¹, ¿e nie mo¿e byæ tak
dalej i coœ musz¹ z tym zrobiæ. Chc¹ zwróciæ siê o pomoc do przyjació³, do
krewnych, a mo¿e w³aœnie do jakiejœ grupy samopomocowej.
Wielu ludziom wydaje siê bardzo trudne (zw³aszcza mê¿czyznom), przyznanie
siê do w³asnego cierpienia, poczucia krzywdy i problemów. ¯yjemy przecie¿ w
spo³eczeñstwie, które wysoko ocenia zdrowie i m³odoœæ, spryt i sukces,
przebojowoœæ i konkurencyjnoœæ. I jak w takiej sytuacji przyznaæ siê do
bezradnoœci czy choæby potrzeby pomocy? „Napór cierpienia” jest tutaj
wa¿nym czynnikiem pokonuj¹cym te przeszkody i pozwalaj¹cym siê otworzyæ.
Drugim motywem jest „zasada nadziei”. Oznacza to, ¿e ludzie dotkniêci
problemem maj¹ nadziejê, ¿e jest coœ do zrobienia, co mo¿e zmieniæ ich
sytuacjê, w przeciwieñstwie do rezygnacji, zw¹tpienia. Maj¹ nadziejê, ¿e
samemu mog¹ coœ zrobiæ dla zmniejszenia dolegliwoœci czy rozwi¹zania
problemu, ¿e nie musz¹ przerzucaæ odpowiedzialnoœci na profesjonalny
system pomocy, np. na medycynê.
To, czy ktoœ odczuwa w ten sposób w³asne problemy i rozbudza w sobie
nadziejê poprzez aktywnoœæ, dzia³anie, zale¿y na pewno w du¿ym stopniu od
jego w³asnej osobowoœci, od indywidualnej „historii ¿ycia” i od wczeœniejszych
doœwiadczeñ z otrzymywaniem i dawaniem pomocy innym. Du¿¹ rolê
odgrywaj¹ te¿ warunki spo³eczne, w jakich ¿yje, jego najbli¿sze otoczenie.
Zaplanujcie sobie czas, ¿eby siê gruntownie zastanowiæ, czy rzeczywiœcie
chcecie tworzyæ grupê samopomocow¹. Pytanie, czy „mo¿ecie”, jest
drugorzêdne. Najpierw musicie siê zdecydowaæ, czy „chcecie”. Poniewa¿
budowa takiej grupy wymaga czasu, cierpliwoœci, a czasami te¿ trochê
pieniêdzy. W ¿adnym wypadku nie dajcie siê zmusiæ do tworzenia takiej grupy
to musi byæ tylko Wasze osobiste postanowienie.
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Bywa tak, ¿e reakcja Waszej rodziny, Waszych przyjació³ czy innych wa¿nych
osób na tak¹ decyzjê nie bêdzie pozytywna. Zdarza siê, ¿e trzeba stawiæ czo³a
ró¿nym przemyœleniom, walczyæ z rozprzestrzenionymi uprzedzeniami
dotycz¹cymi grup samopomocowych, ze zwracaniem uwagi na trudnoœci i obci¹¿enia, które mog¹ siê pojawiæ w trakcie pracy. Takie wskazówki powinniœcie
traktowaæ powa¿nie i przemyœleæ one mog¹ byæ rzeczywiœcie uzasadnione.
Z drugiej strony nie mo¿ecie za wczeœnie siê zniechêcaæ.
Pocz¹tek jest oczywiœcie trudny, ale skoro tylu siê uda³o, dlaczego nie mia³oby
siê udaæ i Wam?
Bêd¹c w grupie nie bêdziecie ju¿ nigdy tylko ze swoimi problemami, lecz te¿
z problemami innych ludzi. To mo¿e byæ czasem stresuj¹ce. Z drugiej strony
grupy samopomocowe mog¹ pod wieloma wzglêdami pozytywnie odmieniæ
Wasze ¿ycie - mo¿ecie otrzymaæ pomoc przy „rozpracowywaniu” w³asnych
problemów. Znajdziecie nowych przyjació³ i, byæ mo¿e, bêdziecie robiæ rzeczy,
o których ju¿ nawet nie marzyliœcie.
Dalszy materia³ zawiera wiêkszoœæ informacji, które s¹ potrzebne, aby œwiadomie za³o¿yæ gruprê samopomocow¹, która bêdzie mia³a szansê na sensowne
dzia³anie. Na kolejnych stronach znajdziecie informacje, czym w ogóle jest
samopomoc i grupy, w jaki sposób grupê za³o¿yæ, jak znaleŸæ cz³onków, itp.
Wa¿n¹ czêœci¹ jest równie¿ przedstawienie zasad pracy i procesów
zachodz¹cych w grupie. W ostatniej czêœci poznacie mo¿liwoœci korzystania
z pomocy przy zak³adaniu grupy i jej póŸniejszym funkcjonowaniu.
Co oznacza samopomoc?
Samopomoc jest zawsze tam, gdzie ludzie w³asnymi si³ami pomagaj¹ sobie
w potrzebie. Pocz¹tki samopomocy siêgaj¹ œredniowiecznych gildii. W drugiej
po³owie XIX wieku ludzie stosowali samopomoc w spó³dzielniach
produkcyjnych. Poprzez takie i inne zrzeszenia polepszali ludzie swoj¹
sytuacjê ¿yciow¹.
W 1935 roku za³o¿ona zosta³a w Stanach Zjednoczonych pierwsza grupa
samopomocowa skupiaj¹ca uzale¿nionych od alkoholu
anonimowych
alkoholików. Odt¹d na ca³ym œwiecie zacz¹³ siê ruch alkoholików, którzy
wszyscy pracowali nad przestrzeganiem „programu 12 kroków”. Po drugiej
wojnie œwiatowej zak³adano organizacje samopomocowe. Reprezentowa³y
one interesy ludzi, którzy cierpieli z powodu chorób i inwalidztwa. Od koñca lat
siedemdziesi¹tych istniej¹ grupy, których cz³onkowie pomagaj¹ sobie
nawzajem w codziennych sprawach, których z ró¿nych powodów nie mog¹
sami rozwi¹zaæ. Dzisiaj z pojêciem samopomoc kojarzy siê szerokie spektrum
ró¿nych zjednoczeñ, które ró¿ni¹ siê swoimi celami, formami organizacyjnymi
i sposobami pracy. Ugrupowanie, które wybijaj¹ siê najmocniej z ca³ej rzeszy
„samopomocy”, to grupy samopomocowe organizacji samopomocowych
i inicjatywy samopomocowe.
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Organizacje samopomocowe
Organizacje samopomocowe s¹ du¿ymi, z regu³y ponadregionalnymi
zjednoczeniami chronicznie chorych i inwalidów, cz³onków ich rodzin
i medycznych specjalistów. D¹¿¹ do polepszenia sytuacji ¿yciowej ludzi, którzy
cierpi¹ z powodu kalectwa lub chronicznej choroby. Troszcz¹ siê o lepsz¹
opiekê medyczn¹ i spo³eczn¹ dla ludzi dotkniêtych. Organizacje
samopomocowe informuj¹ o przyczynach, skutkach i zjawiskach
towarzysz¹cych chorobom i inwalidztwu. Prowadz¹ pracê „upublicznion¹”
i œwiadcz¹ pomoc medyczn¹, techniczn¹ i prawn¹ (np. kursy gimnastyczne dla
reumatyków, porady ¿ywieniowe, udzielaj¹ informacji na temat dbania
o protezy i wszczepione organy, odpowiadaj¹ na pytania dotycz¹ce pomocy
socjalnej i zabezpieczenia spo³ecznego).
Inicjatywy samopomocowe
Inicjatywy samopomocowe d¹¿¹ do likwidacji spo³ecznych, ekologicznych
i politycznych niedomagañ. Anga¿uj¹ siê w okreœlonym celu: stworzenie
nowego placu zabaw dla dzieci, pracy na rzecz czystszego otoczenia, pomocy
bezrobotnym, itp. Cz³onkowie inicjatyw samopomocowych pracuj¹ przy
organizacji imprez informacyjnych, punktów informacyjnych w popularnych
miejscach, wydaj¹ pisma okolicznoœciowe, tworz¹ informacje prasowe albo
zbieraj¹ podpisy wyra¿aj¹ce powszechne poparcie dla realizacji za³o¿onego
przez nich celu. Inicjatywy samopomocowe rzadko dzia³aj¹ jako zwi¹zki czy
zrzeszenia. Odpowiednio dla postawionych celów pracuj¹ lokalnie lub
regionalnie. W przeciwieñstwie do organizacji samopomocowych, inicjatywy
samopomocowe s¹ stosunkowo krótkotrwa³e. Rozwi¹zuj¹ siê wkrótce po
osi¹gniêciu celu. Inicjatywy samopomocowe uwra¿liwiaj¹ opiniê publiczn¹ na
bie¿¹ce tematy, problemy. Przez to s¹ czêsto motorem wiêkszych lub
mniejszych zmian spo³ecznych.
Dlaczego grupy samopomocowe? Jak one mi pomagaj¹?
Grupy samopomocowe s¹ pewn¹ form¹ spo³ecznej wspólnoty. One stwarzaj¹
mo¿liwoœæ nawi¹zania nowych kontaktów i zaspokajaj¹ potrzebê posiadania
i utrzymywania kontaktów z s¹siadami czy krewnymi.
Jak dok³adnie zdefiniowaæ grupê samopomocow¹?
Grupy samopomocowe s¹ dobrowolnymi, zwykle luŸnymi zjednoczeniami,
których dzia³alnoœæ skierowana jest na wspólne zwalczanie chorób,
psychicznych i spo³ecznych problemów, którymi wy - albo sami bezpoœrednio
albo poœrednio jesteœcie dotkniêci problemem. Celem ich dzia³ania jest
zmiana waszego osobistego stanu ¿yciowego i czêsto te¿ uzyskanie wp³ywu
na obszar spo³eczny lub polityczny zwi¹zany z danym problemem. Z regu³y,
podczas cotygodniowych spotkañ k³adzie siê nacisk na identyfikacjê,
równouprawnienie, wspóln¹ rozmowê oraz wielostronn¹ pomoc. Grupa jest
przy tym œrodkiem, która zwalcza zewnêtrzn¹ (spo³eczn¹) i wewnêtrzn¹
(psychiczn¹, duchow¹) izolacjê. Cele grup samopomocowych kieruj¹ siê
przede wszystkim na ich cz³onków, a nie na osoby stoj¹ce z boku. Przez to
odró¿niaj¹ siê od innych form zaanga¿owania obywatelskiego. Grupy
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samopomocowe nie s¹ prowadzone przez profesjonalnych „pomagaczy”.
Niektóre jednak korzystaj¹ od czasu do czasu z pomocy profesjonalistów
w okreœlonych sprawach.
Grupy samopomocowe - rodzaje
W tej czêœci przedstawiamy Wam cztery typy grup samopomocowych, abyœcie
nabrali wyobra¿enia o z³o¿onoœci „krajobrazu samopomocowego”. Ta
prezentacja powinna dla Was byæ tak¿e pewnym impulsem do przemyœlenia
tego, jak¹ formê grupy samopomocowej chcielibyœcie stosowaæ, o co Wam
chodzi i jak najlepiej to urzeczywistniæ.
!

W ma³ych grupach dyskusyjnych mo¿e uczestniczyæ od 6 do 12 osób,
regularnie rozmawiaæ o swoich wspólnych problemach, trudnoœciach
i sprawach. Zorganizowani s¹ na zasadach partnerskich, równoprawnie
nie ma ¿adnego przewodnicz¹cego, porz¹dku dnia czy innych formalnoœci.
Grupowa dyskusja rodzi siê sama z siebie i nie potrzebuje jakiegoœ
specjalnego programu. Jeœli pojawiaj¹ siê jakieœ przeszkody, mog¹ one
zostaæ ominiête dziêki wspólnej samorefleksji, wymianie doœwiadczeñ
z innymi grupami albo dziêki radzie osób z zewn¹trz, spoza grupy np.
wspó³pracownika z centrum informacji samopomocowej.

!

Niektóre grupy, szczególnie skupiaj¹ce chorych na nowotwory lub
reumatyzm, kobiety w œrednim wieku, „Grubasy” czy rodzice
„nadaktywnych” dzieci, zwracaj¹ siê te¿ do innych wspó³dotkniêtych, do ich
bliskich i do opinii publicznej. Oni oferuj¹ im informacje i porady. Ta pomoc
oferowana jest wiêc nie tylko cz³onkom w³asnej grupy, ale tak¿e osobom
z zewn¹trz, które nie chc¹ nale¿eæ do jakiejkolwiek grupy. Mo¿e to odbywaæ
siê w formie zinstytucjonalizowanej, np. poprzez organizacjê spotkañ
(„godzin otwartych”) albo w³asnych, ma³ych poradni.

!

Œwiadomoœæ ekologiczna i zdrowotna ci¹gle wzrasta. Z tego te¿ powodu
powstaje coraz wiêcej grup samopomocowych, których tematyk¹ nie s¹
problemy pojedynczych osób, lecz problemy spo³eczne. Po³¹czywszy
uzyskane w grupie zrozumienie i si³ê, zaczynaj¹ dzia³aæ te¿ na scenie
politycznej, staj¹ siê coraz bardziej zorganizowane i ustrukturalizowane.
Czêsto wybieraj¹ rzecznika i koncentruj¹ siê w szczególnoœci na
publicznym dzia³aniu.

!

Niektóre grupy, w szczególnoœci tworzone przez chronicznie chorych
i niepe³nosprawnych, nale¿¹ do wiêkszych organizacji samopomocowych,
jednocz¹cych osoby z podobnymi problemami - w Niemczech jest to np.:
Spo³eczeñstwo ze stwardnieniem rozsianym (Multiple-SkleroseGesellschaft), Liga Reumatyków (Rheuma-Liga) czy Niemiecki Zwi¹zek
Diabetyków. Takie organizacje samopomocowe s¹ w wiêkszoœci bardzo
ustrukturalizowane i rejestrowane jako zwi¹zki u¿ytecznoœci publicznej,
pobieraj¹ sk³adki cz³onkowskie, otrzymuj¹ czasami znaczne darowizny.
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Grupy nale¿¹ce do czwartej kategorii rozpowszechniaj¹ informacje w broszurach i gazetach cz³onkowskich. W tych organizacjach dotkniêci problemem,
protektorzy i obeznani z problemami fachowcy wspólnie reprezentuj¹ na
zewn¹trz czêsto du¿e grupy pacjentów, na przyk³ad wobec kas chorych i innych instytucji zabezpieczenia spo³ecznego, przed lekarzami, politykami
i administracj¹.
Grupy samopomocowe mog¹ wiêc pracowaæ ca³kiem ró¿nie i dlatego mog¹
mieæ te¿ ró¿nego rodzaju struktury organizacyjne i sposoby dzia³ania. Granice
miêdzy poszczególnymi typami s¹ zreszt¹ czêsto p³ynne i nieraz mamy do
czynienia z modelami mieszanymi.
Najpopularniejsz¹ form¹ grup samopomocowych, a zarazem naj³atwiejsza do
zorganizowania, to forma opisana w punkcie pierwszym. Poni¿ej znajdziecie
bardziej szczegó³owy jej opis:
Grupy samopomocowe s¹ zrzeszeniami od szeœciu do dwunastu osób.
Cz³onkowie takiej grupy znajduj¹ siê w podobnej sytuacji ¿yciowej albo s¹
dotkniêci podobnym problemem, maj¹ podobne trudnoœci. Celem ich wspólnej
pracy jest zwalczenie spo³ecznych, osobistych lub zdrowotnych obci¹¿eñ.
Zale¿y im równie¿ na poprawie sytuacji ¿yciowej poszczególnych cz³onków i
wzmocnieniu ich mo¿liwoœci wspó³¿ycia spo³ecznego. Grupy samopomocowe
pracuj¹ bez formalnych i profesjonalnych osób przewodz¹cych. Kszta³tuj¹ siê
w formie takiej, jaka najbardziej odpowiada ich cz³onkom. Metod¹ grup
samopomocowych s¹ regularne zwykle cotygodniowe wspólne i równe
rozmowy. Ludzie, którzy dzia³aj¹ w grupie samopomocowej, wzmacniaj¹ siê
nawzajem dziêki wzajemnemu zaufaniu cz³onków grupy. Oni wzmacniaj¹
swoje poczucie wartoœci i ucz¹ siê, jak poprawiæ swoje stosunki z ludŸmi spoza
grupy. Cz³onkowie grup rozwijaj¹ przez swoj¹ pracê solidarnoœæ, zrozumienie i
wzajemn¹ pomoc. Bêd¹c w grupie, ka¿dy dzia³a w pewnych ochronnych
ramach, w których mo¿e rozwi¹zywaæ swoje codzienne problemy i trudnoœci.
Cz³onkowie grupy ucz¹ siê jeden od drugiego i wszyscy wspólnie: wymieniaj¹
pogl¹dy i szukaj¹ rozwi¹zañ, które pomog¹ w zwalczaniu trudnoœci dnia
codziennego. Aby tak¹ formê dzia³ania wprowadzaæ w ¿ycie, grupy musz¹
mieæ myœl przewodni¹, misjê, która kieruje ich poczynaniami.
II. Organizacja grupy samopomocowej
Jeœli siê zastanawiacie, czy do³¹czyæ do grupy samopomocowej, pomo¿e Wam
odpowiedŸ na jedno wa¿ne pytanie. Czy odpowiada Wam wspó³praca z innymi
„dotkniêtymi”, którzy pomagaj¹ sobie w³asnymi si³ami?
Jeœli nie jesteœcie przekonani, ¿e w Waszej aktualnej sytuacji pomoc obcych
ludzi mo¿e siê przydaæ, grupa samopomocowa Wam nie pomo¿e. W takiej
sytuacji warto zwróciæ siê o inn¹ pomoc do odpowiednich ludzi czy instytucji.
Jeœli chcecie robiæ coœ innego, macie oprócz grup samopomocowych wiele
innych mo¿liwoœci, innych aktywnoœci, w które mo¿ecie siê zaanga¿owaæ.
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Korzyœci z pracy w grupie samopomocowej bêdziecie odnosiæ wówczas, gdy:
! chcecie robiæ coœ sami dla siebie,
! macie chêæ i si³ê, ¿eby pracowaæ nad swoj¹ obecn¹ sytuacj¹, chcecie
wymieniaæ siê swoimi doœwiadczeniami z ludŸmi, którzy skar¿¹ siê na
podobne trudnoœci,
! chcecie budowaæ relacje z innymi ludŸmi, nawi¹zywaæ kontakty, znajomoœci.
Gdy zdecydujecie siê na pracê w grupie samopomocowej, macie dwie
mo¿liwoœci stania siê jej cz³onkami: mo¿ecie albo do³¹czyæ do grupy ju¿
istniej¹cej, albo mo¿ecie za³o¿yæ swoj¹ w³asn¹ grupê.
W rzeczywistoœci jest o wiele wiêcej grup samopomocowych ni¿ mo¿ecie
przypuszczaæ. Poniewa¿ jednak stosunkowo rzadko dzia³aj¹ one na forum
publicznym, pojedyncze grupy s¹ dosyæ ma³o znane. Jest wiêc mo¿liwe, ¿e
w waszym regionie istnieje ju¿ grupa zajmuj¹ca siê danym tematem, która
chêtnie przyjmie nowych cz³onków.
Niektóre grupy samopomocowe szukaj¹ nowych cz³onków daj¹c og³oszenia
do gazet. Mo¿ecie wiêc w ten sposób nawi¹zaæ kontakt z interesuj¹c¹ Was
grup¹.
Mo¿liwe jest te¿, ¿e kontakt do grupy znajdziecie poradniach czy u lekarza.
Najpewniejsz¹ jednak metod¹ dowiedzenia siê, jakie grupy samopomocowe
pracuj¹ w Waszej okolicy, jest zwrócenie siê do punktów kontaktowych grup
samopomocowych wiêcej na temat tych instytucji znajdziecie w dalszej czêœci
tego materia³u. Kiedy zwrócicie siê do takiej instytucji, zostaniecie
poinformowani i dowiedziecie siê o mo¿liwoœci do³¹czenia do dzia³aj¹cych ju¿
grup.
Kiedy do³¹czacie do istniej¹cej ju¿ grupy, uwzglêdnijcie proszê, ¿e trafiacie w
miejsce, gdzie obowi¹zuj¹ ju¿ pewne regu³y, wytworzy³y siê pewne wiêzi,
obecne s¹ pewne przyzwyczajenia. Bêdziecie musieli byæ cierpliwi, chc¹c
do³¹czyæ do takiego organizmu i pragn¹c w³¹czyæ siê w jego pracê i ¿ycie.
Na co zwracaæ uwagê przy zak³adaniu grupy samopomocowej?
Na podstawie wielu doœwiadczeñ zwi¹zanych z zak³adaniem grup
samopomocowych mo¿emy stwierdziæ, ¿e u osoby zak³adaj¹cej najwiêcej
obaw budzi kwestia, czy znajd¹ siê inni zainteresowani wspó³prac¹. Wielu
inicjatorów uwa¿a, ¿e zak³adaj¹c grupê, sami s¹ odpowiedzialni za jej dzia³anie
i musz¹ ewentualnie innych prosiæ o pomoc. To nie jest w³aœciwe myœlenie i nale¿y siê go wystrzegaæ!
Kiedy inicjujecie powstanie grupy samopomocowej, nie oznacza to, ¿e Wy tej
grupie przewodzicie, ¿e Wy ni¹ kierujecie. Wy robicie tylko pierwszy krok.
Ka¿dy cz³onek grupy jest natomiast odpowiedzialny za samego siebie i za ca³¹
grupê.
Jest wiele bardzo ró¿nych mo¿liwoœci osi¹gania zamierzonych przez grupê
celów. Przy poszukiwaniu cz³onków przemyœleæ trzeba dwie sprawy:
Jeœli poszukuj¹c nowych cz³onków upublicznicie swój w³asny adres i numer
telefonu, musicie siê liczyæ z tym, ¿e te dane bêd¹ ju¿ przez d³ugi czas
kojarzone z grup¹ zarówno podczas jej tworzenia, rozszerzania, jak i norma-
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lnego dzia³ania. Tego procesu nie da siê ani kontrolowaæ ani powstrzymaæ.
Dla pracy grupowej w dalszej perspektywie czasowej jest korzystniej, jeœli
wszyscy cz³onkowie dobrze siê poznaj¹ na pocz¹tku. Wtedy mo¿liwa jest
wspólna praca przy tworzeniu grupy i nawi¹zywania bli¿szych znajomoœci.
Jeœli wszyscy cz³onkowie dopiero siê poznaj¹, trzeba zwróciæ uwagê, ¿eby
poszczególne osoby nie mia³y wspólnych znajomych poza grup¹. Wzajemne
zaufanie i jednoœæ, rozmowy na intymne tematy to wszystko mo¿e mieæ
miejsce tylko w przypadku dochowania milczenia poza grup¹.
Jak znaleŸæ cz³onków do nowej grupy samopomocowej?
Przy poszukiwaniu cz³onków mo¿ecie siê zwracaæ o ró¿norodn¹ pomoc. Jeœli
poznacie wszystkie mo¿liwoœci, nie bêdzie siê wam wydawa³o to trudne i szybko zdecydujecie siê na zainicjowanie dzia³alnoœci takiej grupy.
Jeœli decydujecie siê na zak³adanie grupy o bardzo wyspecjalizowanym
temacie (np. rzadkiej choroby), mo¿e okazaæ siê trudne znalezienie
wystarczaj¹cej liczby zainteresowanych. Aby wiêc taka grupa mog³a powstaæ,
niezbêdna jest intensywna kampania medialna. Wsparcie w tym dzia³aniu
mo¿na równie¿ uzyskaæ w punktach kontaktowych.
Pomoc przy tworzeniu grup samopomocowych znajdziecie równie¿ w innych
instytucjach publicznych uniwersytetach, parafiach, przychodniach, itp. One
mog¹ np. zaprezentowaæ szerszemu gronu Wasze namiary, zorganizowaæ
zapisy chêtnych, itp.
Trzeci¹ metod¹ pozyskiwania cz³onków jest zwrócenie siê bezpoœrednio do
osób, które maj¹ stycznoœæ z potencjalnie zainteresowanymi. Mog¹ to byæ
lekarze, ksiê¿a, pracownicy socjalni, itp.
Jeœli chcecie na przyk³ad za³o¿yæ grupê samopomocow¹ dla ludzi chorych na
nerki, innych chorych powinien zachêcaæ lekarz, aby siê do Was zg³aszali.
Mo¿e im przekazywaæ Wasze namiary, daty spotkañ, itp.
Konieczne jest, abyœcie porozmawiali z osob¹, która ma ewentualnie kierowaæ
do Was osoby zainteresowane prac¹ w takiej grupie. Opiszcie dok³adnie, jak¹
metodê przyjêliœcie, czego oczekujecie od grupy i jak grupa bêdzie pracowaæ.
G³ówna zaleta takiego rozwi¹zania tkwi w tym, ¿e potencjalni cz³onkowie mog¹
siê dowiedzieæ o grupie i zg³osiæ do niej bez anga¿owania osób trzecich, bez
informowania innych, ¿e ma siê jakiœ problem. Obowi¹zek milczenia, jaki maj¹
poœrednicy, chroni ich dodatkowo. Dlatego te¿ metoda ta jest szczególnie
polecana na terenach wiejskich.
Wad¹ zaœ jest stosunkowo ograniczony zasiêg takiego informowania. Jeœli
chcecie np. za³o¿yæ grupê skupiaj¹c¹ ludzi z problemami ma³¿eñskimi i zwracacie siê o pomoc w znalezieniu cz³onków do ksiêdza, Waszymi potencjalnymi
wspó³grupowiczami bêd¹ tylko ludzie okreœlonego wyznania, chodz¹cy do
koœcio³a. Wówczas grupie mo¿e brakowaæ ró¿norodnoœci œwiatopogl¹du
cz³onków, który jest niezbêdny dla prawid³owego, efektywnego funkcjonowania grupy.
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Kto wchodzi w sk³ad grupy samopomocowej?
Przyczyny w³¹czania siê do grupy s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od
konkretnego cz³onka i zwykle bardzo osobiste. Dlatego pomocne jest
poinformowanie siebie o tym nawzajem. Powinniœcie porozmawiaæ w grupie
otwarcie na temat motywów, ¿yczeñ, nadziei, ale tak¿e i o strachu i obawach.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e zgodzicie siê co do tego, co jest dobrym uzupe³nieniem
waszych pogl¹dów i celów, i stwierdzicie, w jakich obszarach ewentualnie nie
jesteœcie zgodni.
Pobudki mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
! chêæ znalezienia wyjœcia z rozpaczy, przywrócenie odwagi do ¿ycia,
! ¿yczenie, aby w czasie spotkañ z innymi ludŸmi poznaæ siê z nimi lepiej,
! chêæ pog³êbienia wiedzy na temat choroby czy innej przypad³oœci,
! chêæ zdobycia wsparcia i zrozumienia u ludzi, którzy s¹ w podobnej sytuacji
¿yciowej,
! chêæ zawarcia nowych przyjaŸni w pewnym krêgu, w którym czuj¹ siê
dobrze i zrozumiani,
! chêæ wspierania innych cz³onków grupy,
! chêæ wspólnego planowania aktywnoœci i ich realizacji,
! chêæ upublicznienia problemów i poinformowania niedoinformowanych,
! chêæ zaanga¿owania siê w rozwi¹zywanie okreœlonych problemów,
! chêæ normalnego ¿ycia mimo ciê¿kiej choroby,
! chêæ prze³amania izolacji,
! chêæ zdobycia wp³ywu na medyczny i spo³eczny system zabezpieczeñ.
W grupach samopomocowych spotykaj¹ siê ludzie, którzy:
! s¹ gotowi do rozmowy o sobie, swoich s³aboœciach i silnych stronach,
o trudnoœciach i têsknotach,
! maj¹ wspólny temat i chc¹ wspólnie nad nim pracowaæ,
! wierz¹, ¿e mo¿liwa jest zmiana, przeobra¿enie dokonane w³asnymi si³ami,
wspólnie z innymi.
Jak du¿a powinna byæ grupa samopomocowa?
Grupa samopomocowa powinna mieæ nie mniej ni¿ 6 i nie wiêcej ni¿ 12
cz³onków.
Przy mniejszej iloœci osób mo¿e w grupie brakowaæ niezbêdnej wieloœci
pogl¹dów. Równoczeœnie zw³aszcza w fazie pocz¹tkowej cz³onków mo¿e
blokowaæ strach przez rozbiciem grupy, którym mog³oby zaowocowaæ
wypowiadanie bardziej skrajnych pogl¹dów na jakiœ temat.
Przy wiêkszej iloœci cz³onków to, co siê dzieje w grupie, mo¿e byæ niewidoczne
lub niewyraŸne dla du¿ej czêœci osób. Dla niektórych mo¿e zostaæ za ma³o
czasu, aby wypowiedzieæ swoje opinie podczas zebrañ. Stworzenie wiêzi
miêdzyludzkich mo¿e byæ równie¿ trudne przy takiej iloœci osób. Nie rozwijaj¹
siê wówczas ¿aden osobiste stosunki miêdzy uczestnikami. Dodatkowo, w
takiej sytuacji powstaje zhierarchizowana i zbiurokratyzowana struktura
wewn¹trz grupy.
To zajmie trochê czasu, zanim powstan¹ silne wiêzi miedzy cz³onkami. Z do-
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œwiadczenia wynika, ¿e podczas pierwszych piêciu spotkañ 30% uczestników
zawiera bli¿sze znajomoœci. Nowi zainteresowani, którzy ju¿ po za³o¿eniu
grupy do³¹czyli do niej, wspó³pracuj¹ lub odchodz¹.
Dobrym pomys³em jest wprowadzenie zasady, ¿e po pierwszych piêciu
spotkaniach cz³onkowie decyduj¹, czy chc¹ nadal razem pracowaæ czy te¿,
z dowolnego powodu, rezygnuj¹ z dalszych wspólnych prac.
Jak w grupie jest ju¿ odpowiednia iloœæ osób i wiadomo, ¿e s¹ one „na sta³e”,
mo¿ecie wspólnie podj¹æ decyzjê, czy chcecie przyj¹æ nowych cz³onków.
Co robi grupa samopomocowa, jeœli nagle jeden z cz³onków przestaje
przychodziæ na zebrania?
Wiele grup samopomocowych niestety doœwiadcza tego, ¿e jakiœ cz³onek
nagle bez wczeœniejszego poinformowania przestaje siê pojawiaæ na
spotkaniach. Kto w ten sposób oddala siê od grupy, ³amie zasadê
„przywi¹zania” do grupy.
Poniewa¿ w takiej sytuacji nikt nie zna motywów odejœcia, pojawia siê wiele
pytañ, które mêcz¹ cz³onków grupy:
! Czy to tylko przerwa czy rzeczywiœcie koniec?
! Czy zrobiliœmy coœ nie tak? Czy zraniliœmy go?
! Czy coœ mu siê sta³o, ¿e przesta³ przychodziæ?
! Czy przesta³ siê ju¿ interesowaæ grup¹?
Takie dywagacje rodz¹ strach we wszystkich cz³onkach grupy. Przy tym jednak
pojawia siê pewna szansa, która mo¿e byæ wykorzystana do dalszej pracy
grupowej.
Byæ mo¿e osoba ta stwierdzi³a, ¿e w grupie coœ nie idzie tak, jak powinno,
jednak nie zdecydowa³a siê na poruszenie tego tematu publicznie. Daje to
jednak impuls do rozmów w grupie na temat jej funkcjonowania. Cz³onkowie
powinni spróbowaæ stwierdziæ, czy wspólna praca odpowiada im potrzebom.
Zastanowiæ siê, jak siê czuj¹ w grupie? Czy s¹ jakieœ tematy, które s¹ wa¿ne,
a nie zosta³y jeszcze omówione?
Czy mog¹ siê cz³onkowie zachowywaæ beztrosko, czy s¹ mo¿e konflikty, które
nie zosta³y rozwi¹zane? Wynik takiego zastanowienia powinien pokazaæ, ¿e
wszyscy zadowoleni s¹ z wykonywanej obecnie pracy. Mo¿e siê jednak
okazaæ, ¿e cz³onkom zale¿y na czymœ, co do tej pory nie by³o poruszane,
a mo¿na wpleœæ w „program” pracy grupowej. Lub coœ w niej zmieniæ.
Niezale¿nie od wyników cz³onkowie nie powinni zaniedbywaæ rozmów o uczuciach, które powsta³y w wyniku niezapowiedzianego odejœcia jednego z cz³onków. Dla wszystkich jest to wa¿ne, aby móc uzewnêtrzniæ swoje zaskoczenie,
smutek, itp.
Po takiej rozmowie cz³onkowie decyduj¹ wspólnie, czy s¹ gotowi na rozmowê
z t¹ osob¹, która odesz³a i czy zgodziliby siê na jej powrót do grupy, gdyby o to
poprosi³a.
Jak grupa mo¿e przyjmowaæ nowych cz³onków?
Ten, kto do³¹cza siê do istniej¹cej ju¿ grupy samopomocowej, natrafia na
istniej¹ce ju¿ wiêzi miêdzyludzkie, relacje, przyzwyczajenia, itd. I musi siê do
nich dopasowaæ. Nowi w grupie musz¹ siê dobrze poznaæ ze starymi
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cz³onkami. Do tego wszyscy potrzebuj¹ czasu, si³y i ochoty.
Im d³u¿ej grupa istnieje, tym trudniej nowemu cz³onkowi do niej wejœæ. Starsi
cz³onkowie musz¹ byæ gotowi do otwarcia siê na nowe, nieznane osoby.
Ta gotowoœæ mo¿e wp³ywaæ pozytywnie na rozwój grupy, jeœli wszyscy
zgadzaj¹ siê na przyjêcie nowych cz³onków i nikt nie czuje siê do tego
przymuszony.
Decyzja o przyjêciu nowych cz³onków dotyczy ca³ej grupy i wymaga czasu.
Sprawa ta musi byæ poruszona we wspólnej rozmowie. Cz³onkowie zastanawiaj¹ siê, czego oczekuj¹ od nowych osób. Byæ mo¿e stwierdzaj¹, ¿e przez
otwarcie grupy próbuj¹ omijaæ inne problemy i inne decyzje zwi¹zane z grup¹,
które jednak trudniej podj¹æ ni¿ decyzjê o poszerzeniu sk³adu. Ale to nie jest
metoda jeœli ktoœ np. k³óci siê z innym cz³onkiem, pojawienie siê nowych ludzi
nie rozwi¹¿e tego problemu. W takiej sytuacji powinien byæ najpierw
rozwi¹zany konflikt miêdzy dwoma cz³onkami, a dopiero póŸniej grupa mo¿e
wróciæ do tematu zwiêkszania liczby uczestników.
Po tym, jak cz³onkowie zdecyduj¹ siê na powiêkszenie grupy, jej otwarcie,
wszyscy musz¹ pracowaæ nad przygotowaniem nowych cz³onków. Oni s¹
gotowi na otwarcie przed nimi i rozmowy o osobistych sprawach. Te za³o¿enia
musz¹ byæ spe³nione, aby uda³a siê wspó³praca i realizowana krok po kroku
praca grupowa.
Czy grupa mo¿e zdecydowaæ o nieprzyjmowaniu nowych cz³onków?
W okreœlonych sytuacjach, okreœlonych etapach pracy grupowej by³oby
niewskazane podejmowanie decyzji o powiêkszaniu grupy: jeœli cz³onkowie od
kilku zebrañ intensywnie pracuj¹ nad jakimœ problemem, kiedy omawiane s¹
jakieœ sytuacje konfliktowe, które maj¹ wp³yw na przebieg zebrañ, itp.
Doœwiadczenie uczy, ¿e dla wielu grup jest bardzo trudne podjêcie decyzji
o nieprzyjmowaniu nowego cz³onka. Oni sami dobrze wiedz¹, jak praca w grupie pomaga osobom z ró¿nymi problemami i nie chc¹ innych pozbawiaæ takiej
mo¿liwoœci.
Cz³onkowie grupy musz¹ jednak wiedzieæ, ¿e szkodz¹ sami sobie, jeœli bez
¿adnych ograniczeñ otwieraj¹ siê na nowych ludzi. Grupa straci zdolnoœæ do
pracy i po prostu przestanie potrzebowaæ nowych cz³onków. Ci, którzy szukaj¹
grupy, mog¹ siê przecie¿ zwróciæ do punktu kontaktowego grup
samopomocowych, gdzie dowiedz¹ siê, czy jakaœ grupa w ich regionie jest
akurat na etapie poszukiwania nowych cz³onków. A jeœli nie ma takiej, to
pomog¹ w za³o¿eniu nowej.
Jeœli jednak w okolicy nie ma ¿adnego punktu kontaktowego, mo¿na w grupie
zastanowiæ siê, czy cz³onkowie s¹ gotowi do pomocy przy zak³adaniu nowej
grupy samopomocowej. Z nowopowsta³ej grupy mo¿e tak¿e korzystaæ grupa
dotychczasowa obie bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ i wzajemnego wspierania siê podczas pracy.
Co siê dzieje, gdy cz³onek opuszcza grupê?
Kto siê do³¹cza do grupy, nie zobowi¹zuje siê, ¿e pozostanie w niej przez
nieograniczony czas. Przynale¿noœæ do grupy jest dobrowolna i trwa tyle, ile
chce sam cz³onek o ile przestrzega regu³, np. punktualnoœci i regularnie
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uczêszcza na zebrania.
Decyzjê o opuszczeniu grupy musz¹ zaakceptowaæ wszyscy cz³onkowie.
Wa¿ne jest, aby odchodz¹cy cz³onek o swojej decyzji poinformowa³ podczas
wspólnego spotkania. Pozostali cz³onkowie powinni na najbli¿szym zebraniu
wspólnie omówiæ nastêpuj¹ce kwestie:
! Co oznacza dla nas, ¿e on ju¿ nie chce braæ udzia³u w naszych
spotkaniach? Czy jest nam smutno z tego powodu czy jesteœmy
rozczarowani?
! Jakie relacje nas z nim ³¹czy³y?
! Czy ktoœ z nas bêdzie utrzymywa³ z nim kontakt poza grup¹?
Taka rozmowa pomaga odnaleŸæ siê w nowej sytuacji i opanowaæ ró¿ne
uczucia, które mog¹ siê ³¹czyæ z oddzieleniem jakiegoœ cz³onka.
Jak mo¿e dojœæ do czêstej wymiany cz³onków?
Ka¿da grupa samopomocowa stoi przed pytaniem, czy powinna przyjmowaæ
nowych cz³onków. Jeœli takie pytanie dot¹d siê nie pojawi³o, mo¿e mieæ miejsce
nastêpuj¹ca sytuacja:
Grupa spotyka siê raz w tygodniu. Od d³u¿szego czasu pojawia siê raz na dwa
tygodnie nowa osoba, która jest zainteresowana wspó³prac¹ w grupie. „Nowi”
pojawiaj¹ siê od czasu do czasu, na przyk³ad po dwóch zebraniach.
Podstawowych cz³onków jest szeœciu, którzy od czasu za³o¿enia grupy
regularnie uczestnicz¹ w jej pracach.
Zamiast jednak zajmowaæ siê swoimi sprawami, zajmuj¹ siê tymi „nowymi”.
Daj¹ im okazjê wypowiadania siê, zajmuj¹ siê ich sprawami. Konsekwencj¹
takiej sytuacji jest to, ¿e „starzy” cz³onkowie nie maj¹ mo¿liwoœci
przedstawiania swoich problemów, nie mog¹ siê nawzajem wspieraæ. Tak powstaje niezadowolenie. Ostatecznie prowadzi to do rozpadu grupy.
Taka sytuacja rozwija siê czêsto w grupach, w których cz³onkowie ju¿ siê nieco
poznali, ale jeszcze nie zdecydowali siê na podjêcie wspólnej pracy grupowej.
Nowi, pojawiaj¹cy siê zainteresowani, utrzymuj¹ ten stan niepewnoœci.
Dalsze istnienie grupy zale¿y wiêc od wspólnej decyzji, podjêtej przez
g³ównych cz³onków grupy, ¿eby nie przyjmowaæ wiêcej innych
zainteresowanych. Dopiero jak grupa siê ustabilizuje, mo¿na bêdzie zacz¹æ
pracê samopomocow¹. Wzajemne zaufanie i bliskoœæ zacznie powstawaæ.
Gdzie spotyka siê grupa samopomocowa?
Jeœli jako inicjatorzy pokonaliœcie najwiêksz¹ trudnoœæ, jak¹ by³o znalezienie
od 6 do 12 zainteresowanych osób, czeka Was nastêpne zadanie: znaleŸæ dla
Was miejsce na spotkania.
Teoretycznie by³aby mo¿liwoœæ udostêpniæ w³asne mieszkanie: Prywatne
„cztery k¹ty” daj¹ przyjemniejsz¹ atmosferê ni¿ neutralne pomieszczenie.
Inicjatorzy czuj¹ siê w swoich mieszkaniach lepiej i pewniej w stosunkach z jeszcze niepoznanymi do koñca ludŸmi.
Dla rozwoju pracy grupowej gromadzenie siê w prywatnych mieszkaniach,
zw³aszcza w fazie pocz¹tkowej, staje siê nieco problematyczne:
! Rola gospodarza, któr¹ inicjatorzy na siebie przyjmuj¹, powoduje, ¿e
pozostali uczestnicy staj¹ siê automatycznie pasywnymi „konsumentami”,
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Prywatne mieszkanie ogranicza jednostki w ich zachowaniu. Czuj¹ siê
jak goœcie w obcym otoczeniu i s¹ przez to bardziej zamkniêci w sobie,
mniej szczerzy.
Spotkanie za³o¿ycielskie powinno wiêc mieæ miejsce, podobnie jak wszystkie
kolejne, w miejscu neutralnym. Takie pomieszczenie jest korzystne,
zw³aszcza, ¿e czêsto w jego znalezieniu pomagaj¹ np. oœrodki pomocy
spo³ecznej, albo przychodnie i one udostêpniaj¹ swoje pomieszczenia
poszczególnym grupom. Jeœli jednak nie uda siê za³atwiæ takiego miejsca,
spotkanie za³o¿ycielskie mo¿e siê odbyæ choæby w bocznej, wyizolowanej sali
jakiegoœ lokalu, hotelu, itp. Wi¹¿e siê to czasem z kosztami za wynajem lub za
obowi¹zkow¹ konsumpcjê, ale daje wiêcej swobody ni¿ prywatne mieszkanie.
Podczas takiego zebrania nale¿y zdecydowaæ z innymi cz³onkami grupy, gdzie
odbywaæ siê bêd¹ nastêpne spotkania.
III. Zasady dzia³ania grupy samopomocowej
Jako inicjatorzy grupy samopomocowej bêdziecie ludŸmi, do których zwracaj¹
siê wszyscy cz³onkowie grupy z ró¿nymi sprawami. Zanim zostan¹ zaproszeni
na spotkanie za³o¿ycielskie i spotkaj¹ innych zainteresowanych, bêd¹ od Was
oczekiwaæ, ¿e bêdziecie prowadziæ zebrania, organizowaæ czas, itp. W takiej
sytuacji zdecydujcie, czy mo¿ecie podzieliæ siê odpowiedzialnoœci¹ za grupê
z innymi cz³onkami. Pocz¹tkowo mo¿e byæ to trudne w koñcu przecie¿ przez
jakiœ czas byliœcie jedynymi odpowiedzialnymi i mieliœcie status „specjalnego”
cz³onka.
Nie jest jednak mo¿liwe pozbycie siê ca³ej odpowiedzialnoœci. Mo¿e siê
okazaæ, ¿e w toku dalszych prac grupowych pozostaniecie lub wrócicie na
pozycjê „prowadz¹cego”. Inni cz³onkowie nie bêd¹ brali na siebie odpowiedzialnoœci.
W póŸniejszych pracach grupy jest wa¿ne, ¿ebyœcie uwa¿ali, ¿eby wszyscy
uczestnicy mo¿liwie równo byli zaanga¿owani w dzia³anie grupy. Jeœli grupa
chce pracowaæ z „prowadz¹cym dyskusje”, to na ka¿dym zebraniu inna osoba
powinien tê rolê pe³niæ. Jeœli grupa spotyka siê w pomieszczeniu, do którego
potrzebny jest klucz, niech po ka¿dym zebraniu inna osoba bierze go na
przechowanie. Jeœli na wynajem pomieszczenia potrzebne s¹ pieni¹dze, niech
za ka¿dym razem inna osoba przeprowadza zbiórkê.
Przez przyjmowanie na siebie takich banalnych funkcji rodzi siê poczucie
wspólnej odpowiedzialnoœci i powstaje wówczas odpowiednia atmosfera do
pracy grupowej, z której korzystaj¹ wszyscy uczestnicy.
Praca grup samopomocowych
Praca w grupie samopomocowej dla ka¿dego uczestnika rozpoczyna siê od
wa¿nego doœwiadczenia - przekonuj¹ siê, ¿e ze swoim problemem czy swoimi
trudnoœciami nie s¹ sami. Dziêki temu powstaje uczucie wspó³przynale¿noœci,
poczucia, ¿e ka¿dy ka¿demu mo¿e pomóc i mo¿e porozmawiaæ o swoich
smutkach, wœciek³oœci, strachu, niepewnoœci, têsknocie, ale i szczêœciu,
radoœci, dumie czy osobistych sukcesach.
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To trwa miesi¹ce, zanim takie poczucie wykszta³ci siê w grupie. Ten proces
przebiega nieco nieœwiadomie. Ka¿dy cz³onek wnosi coœ do grupy, a dziêki
temu zyskuje nowe spo³eczne „pole dzia³ania”. Poniewa¿ nie ma nikogo, kto
kieruje grup¹, wyznacza ramy czy cel, wszyscy maj¹ œwiadomoœæ wp³ywu na
dzia³anie i efekty pracy. To jest podstawowe za³o¿enie pracy grupowej.
W tej fazie, która w grupach spotykaj¹cych siê mniej wiêcej raz w tygodniu,
trwa oko³o trzech miesiêcy wszyscy siê ucz¹ komunikowaæ, samemu siê
wyraŸnie wyra¿aæ i innych w³aœciwie s³uchaæ.
Dla pracy grupowej jest wa¿ne, ¿e wszyscy cz³onkowie osi¹gaj¹ ten klimat,
w którym mo¿e dojœæ do otwartych wyznañ. Taki klimat powstaje dlatego, ¿e
grupa ukszta³towa³a swoj¹ przestrzeñ w taki sposób, ¿e odpowiada to
wszystkim cz³onkom. Z drugiej strony opracowa³a jakieœ formy komunikacji
i zachowania, które wszystkim odpowiadaj¹ i umo¿liwiaj¹ swobodne zachowanie.
Z powstawania klimatu grupowego rozwija siê krok po kroku w³aœciwy dla danej
grupy sposób pracy.
Ustanawianie regu³ zebrañ grupowych
Cz³onkowie grup samopomocowych rozwijaj¹ wspólnie sposoby pracy, które
wszystkim uczestnikom odpowiadaj¹. Dlatego te¿ nie ma ¿adnej generalnej
regu³y dla wszystkich grup.
Niektóre grupy k³ad¹ nacisk na atmosferê pracy. Nie mo¿na paliæ podczas
zebrania, nie mo¿na jeœæ ani piæ. Uczestnicy nie maj¹ te¿ sto³ów w sali spotkañ,
gdy¿ zak³óca³yby ich jêzyk cia³a, który w komunikacji odgrywa istotn¹ rolê.
Inne grupy samopomocowe dbaj¹ o przytuln¹, domow¹ atmosferê. Na sto³ach
stoj¹ œwieczki, niektórzy przynosz¹ jedzenie, picie, czasem w tle gra cicha
muzyka.
Niektóre grupy decyduj¹ siê na mieszanie stylów: w niektórych fazach zebrania
k³ad¹ nacisk na pracê, efektywnoœæ, w innych na dobr¹ atmosferê.
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e ustalenie zasad u³atwia pracê grupow¹ ka¿dego
zebrania. Jednak to, co dla jednych grup mo¿e byæ dobre i korzystne, dla innych mo¿e byæ wrêcz szkodliwe.
Kiedy cz³onkowie grupy omawiaj¹ jakiœ temat dok³adnie, nie bêd¹ mieli
problemu z ustaleniem takich zasad, które ka¿demu bêd¹ odpowiada³y. Wa¿ne
jest tylko, ¿eby spotykaæ siê w neutralnym miejscu, w którym przez ca³y czas
spotkania wszyscy uczestnicy bêd¹ siê czuli jak u siebie w domu.
Podstawowe zasady pracy grupy
!
To, co zosta³o w grupie powiedziane, nie jest przekazywane osobom
zewnêtrznym. Cz³onkowie grup samopomocowych potrzebuj¹ wspólnego
zaufania. A zaufanie mo¿e wtedy powstaæ, kiedy omawiane kwestie
rzeczywiœcie traktowane s¹ jako zwierzenia, które utrzymuje siê w tajemnicy. Dlatego te¿ cz³onkowie zobowi¹zuj¹ siê nie przekazywaæ niczego
osobom postronnym.
!
Wszyscy cz³onkowie s¹ po to w grupie, ¿eby coœ dla siebie samych zrobiæ.
W grupie ka¿dy opracowuje, omawia swoje w³asne trudnoœci wspólnie
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z innymi. Przez rozmowê w grupie ka¿dy pomaga ka¿demu. W ten sposób
grupa pomaga pojedynczemu cz³onkowi.
! Ka¿dy cz³onek grupy jest odpowiedzialny przed sob¹ i przed grup¹. Grupy
nie maj¹ formalnie ¿adnego przewodnicz¹cego czy kodeksu. Pojedynczy
cz³onek troszczy siê o siebie. Ka¿dy decyduje siê, jak bardzo mo¿e siê
w grupê zaanga¿owaæ i sam zabiega o zaspokojenie swoich potrzeb
i ¿yczeñ. Decyzje, które s¹ wspólnie przez ca³¹ grupê podjête, dotycz¹
wszystkich cz³onków (np. gdzie i jak czêsto spotyka siê grupa, czy bêd¹
przyjmowani nowi cz³onkowie).
! Udzia³ w grupie jest bezp³atny. W grupach samopomocowych cz³onkowie
rozwi¹zuj¹ swoje problemy w³asnymi si³ami i swoimi umiejêtnoœciami.
Nikomu nie trzeba p³aciæ. Powstaj¹ce koszty, np. na pokrycie wynajmu sali
spotkañ, ponosz¹ wszyscy cz³onkowie.
! Cz³onkowie podejmuj¹ sami decyzjê o przyst¹pieniu do grupy. Decyzja
o pracy w konkretnej grupie musi byæ podjêta tylko i wy³¹cznie przez
przysz³ego cz³onka. Tylko wówczas bêdzie on mia³ gotowoœæ do
znalezienia w sobie si³y do przezwyciê¿enia wszelkich trudnoœci
i rozwi¹zania nêkaj¹cych go problemów.
!
Zebrania grupy musz¹ odbywaæ siê regularnie. Wówczas mo¿e zrodziæ siê
poczucie wspólnoty grupowej warto wiêc, aby te spotkania mia³y
okreœlony termin. Przez to miêdzy innymi mo¿e wytworzyæ siê poczucie
zaufania i zrozumienia. Z regu³y grupy samopomocowe spotykaj¹ siê raz
w tygodniu. Taka czêstotliwoœæ ma trzy zalety:
4 Po tygodniu przerwy wspomnienia z poprzedniego zebrania s¹ jeszcze
œwie¿e. Cz³onkowie mog¹ na pocz¹tku zebrania przypomnieæ sobie, co
siê dzia³o na poprzednim.
4 Siedmiodniowa przerwa miêdzy zebraniami jest wystarczaj¹ca, aby
przemyœleæ to, co siê dzia³o na poprzednim spotkaniu. Wspólne prze¿ycia,
doœwiadczenia i œwiadectwa mog¹ byæ przez wszystkich podzielane.
4 Krótka przerwa miêdzy spotkaniami daje wszystkim szansê, aby
przywo³aæ osobiste doœwiadczenia i prze¿ycia z dni powszednich.
Jak mówi¹ do siebie cz³onkowie grupy?
Wielu cz³onków grup samopomocowych uwa¿a, ¿e znacznym u³atwieniem
jest, jeœli niezale¿nie od wieku, zwracaj¹ siê do siebie po imieniu i na „ty”.
Niektóre grupy zw³aszcza te skupiaj¹ce na³ogowców k³ad¹ nacisk na
zachowanie anonimowoœci. One mog¹ w³aœnie korzystaæ z tej formy imiê i na
„ty”. Grupa powinna wybraæ tak¹ formê zwracania siê do siebie, któr¹ wszyscy
cz³onkowie bêd¹ akceptowaæ. Wa¿niejsza od samej formy jest jej
jednakowoœæ: jeœli jedni bêd¹ siê do siebie zwracaæ na „ty”, a inni na
„Pan/Pani”, nie uda siê wytworzyæ równoœci i jednoœci w grupie.
Jak d³ugo trwa zebranie grupy?
Doœwiadczenia grup samopomocowych, które ju¿ d³u¿szy czas wspó³pracuj¹,
pokazuj¹, ¿e rzeczywiœcie efektywna rozmowa rzadko mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
pó³torej do dwóch godzin. PóŸniej spada zdolnoœæ koncentracji. Dlatego te¿
wiele grup œciœle przestrzega zasady, ¿e zebrania zaczynaj¹ siê punktualnie,
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a koñcz¹ równo dwie godziny póŸniej. PóŸniej jest czas na nieformalne spotkanie w bardziej rozrywkowej atmosferze.
Czêsto nowe grupy potrzebuj¹ jednak trochê czasu na rozpoczêcie rozmowy.
Czêsto dopiero pod koniec spotkania cz³onkowie grupy pozbywaj¹ siê lêku i zaczynaj¹ szczerze mówiæ o swoich problemach.
Wad¹ jest, ¿e chêæ rozmowy wzrasta pod koniec spotkania. Zw³aszcza, ¿e
wtedy ci bardziej niecierpliwi uczestnicy zaczynaj¹ ju¿ myœleæ o wyjœciu i staj¹
siê niespokojni. Czasami ju¿ nawet czêœæ cz³onków opuszcza salê zebrania,
kiedy dyskusja siê intensyfikuje. Cz³onkowie, którzy ju¿ s¹ nieobecni, trac¹
czêsto wa¿ne czêœci rozmowy. Ci, co nadal bior¹ udzia³ w dyskusji, s¹ za to
niepewni, czy grupa jest nadal na etapie rozmów czy to ju¿ czêœæ nieformalna.
Dla grup samopomocowych, których cz³onkowie siê spotykaj¹, poniewa¿ ich
podopieczni s¹ chorzy lub dotkniêci problemem jakimœ problemem, poleca siê
jeszcze jedn¹ regu³ê: W takich grupach zebrania nale¿y podzieliæ na dwie
czêœci. Podczas pierwszej rozmawia siê o podopiecznych, podczas drugiej o
samych cz³onkach grupy.
Jak przebiega pierwsze spotkanie grupowe?
Przyjmijcie, ¿e nie wszyscy zainteresowani przyjd¹ na „wieczór za³o¿ycielski”.
Inni siê spóŸni¹. Niech to Was nie zniechêca. To jest ca³kiem normalne: tak, jak
w przypadku imprezy publicznej czy innego du¿ego, prywatnego œwiêta, tak i w
tym przypadku zaproszeni obawiaj¹ siê przyjœæ jako pierwsi. Inni mog¹ mieæ
trudnoœci ze znalezieniem miejsca spotkania. PrzyjdŸcie po prostu punktualnie
na spotkanie, ale zaplanujcie, ¿e samo zebranie zacznie siê z pewnym
opóŸnieniem.
Spotkanie mo¿e mieæ nastêpuj¹cy przebieg: Zainteresowani przedstawiaj¹ siê
sobie wzajemnie. Wymieniaj¹ swoje imiona i nazwiska, wyjaœniaj¹ przyczyny
zainteresowania prac¹ grupy i opisuj¹ swoje ¿yczenia i oczekiwania wobec
grupy samopomocowej.
Najczêœciej po takiej rundzie rozpoczyna siê spontaniczna rozmowa, podczas
której uczestnicy opisuj¹ swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹ i osobiste problemy. Podczas
tej rozmowy mo¿ecie siê zastanowiæ nad przebiegiem tego i kolejnych spotkañ
jak ma wygl¹daæ, ile czasu trwaæ, itp.
Ju¿ podczas spotkania za³o¿ycielskiego mo¿ecie ustaliæ „liniê przewodni¹”
grupy jeœli nie zd¹¿ycie, nie zapomnijcie o tym na nastêpnym zebraniu.
Przed koñcem pierwszego spotkania wszyscy obecni powinni zadeklarowaæ
siê, czy chc¹ uczestniczyæ w dalszych pracach grupy.
Potem jeszcze trzeba pamiêtaæ o kilku organizacyjnych sprawach:
! ustalcie miejsce i termin nastêpnych spotkañ,
! wyjaœnijcie, kto siê bêdzie zajmowa³ organizacj¹ pomieszczeñ na spotkania,
! wymieñcie siê adresami i numerami telefonów to u³atwi komunikacjê w
razie jakichkolwiek trudnoœci,
! zdecydujcie, czy chcecie jeszcze kogoœ przyj¹æ do grupy.
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Za pierwszym razem powinny byæ omówione nastêpuj¹ce punkty:
! „czego my w ogóle chcemy?”
Grupy samopomocowe mog¹ realizowaæ wszystkie mo¿liwe cele.
Spytajcie, co przede wszystkim chc¹ cz³onkowie osi¹gn¹æ i zacznijcie od
tego, co wydaje siê wam najwa¿niejsze. Nie bierzcie za du¿o na raz!
! „Kto powinien braæ udzia³ w pracach grupy?”
Czy grupa powinna sk³adaæ siê tylko z bezpoœrednio dotkniêtych czy te¿
tylko z cz³onków ich rodzin? A mo¿e z jednych i z drugich?
! „Jak du¿o mo¿e nas byæ?”
Zastanówcie siê, jaka wielkoœæ najbardziej odpowiada waszym potrzebom.
Nie zwiêkszajcie liczby uczestników za bardzo, gdy¿ grupa stanie siê
nieprzejrzysta, bezosobowa i biurokratyczna. Kiedy grupa bêdzie mocno
ju¿ zjednoczona, bêdzie mo¿na pomyœleæ o jej rozszerzeniu.
Jak zaczyna siê zebranie grupy?
Dla wielu ludzi trudne jest, w jednym momencie oderwaæ siê od normalnego,
codziennego ¿ycia i odnaleŸæ siê w zupe³nie innej sytuacji, jak¹ jest grupa
samopomocowa. Dlatego niezbêdne jest, aby zebrania rozpoczynaæ od
specjalnej rundy wypowiedzi, które pomog¹ „przestawiæ siê” na inny tryb pracy.
W tej pierwszej rundzie ka¿dy mówi krótko, co siê u niego wydarzy³o od czasu
ostatniego spotkania i jak siê teraz czuje. Mówi równie¿, czy jest coœ, o czym
chcia³by podczas tego spotkania pomówiæ. Ta runda zwana jest „b³yskawic¹”.
Wa¿ne jest, ¿e kiedy jeden z cz³onków coœ mówi, reszta musi powstrzymaæ siê
od komentowania i przerywania. „B³yskawica” mo¿e wygl¹daæ np. w ten
sposób:
! „Ostatnie spotkanie by³o dla mnie bardzo interesuj¹ce, da³o wiele do
myœlenia. Wprawdzie w tym momencie jestem nieco zmêczony, poniewa¿
ca³y dzieñ mia³em w poœpiechu, ale chêtnie bêdê kontynuowa³ temat z poprzedniego zebrania”,
! „Mia³em naprawdê piêkny tydzieñ. Ale akurat dzisiaj mia³em powa¿ny spór
z moim szefem. Chcia³bym o tym z wami porozmawiaæ”,
! „Brak mi dos³ownie tchu. Moje dzieci znów nie chcia³y k³aœæ siê spaæ i ju¿ siê
ba³am, ¿e nie bêdê mog³a dzisiaj przyjœæ. Dzisiaj nie proponujê ¿adnego
tematu, mogê niczego nie mówiæ, tylko was s³uchaæ”.
Jeœli grupa zaczyna od takiej „b³yskawicy”, wszyscy uczestnicy maj¹
œwiadomoœæ, ¿e skoñczy³y siê ju¿ powitania, a zaczê³a praca. Nikt nie musi siê
wówczas zastanawiaæ, czy opowieœæ o k³ótni z szefem jest tematem
dzisiejszego spotkania czy te¿ ktoœ chce jeszcze przed formalnym
rozpoczêciem o tym opowiedzieæ.
Po „b³yskawicy” cz³onkowie grupy wspólnie decyduj¹, które tematy (z tych
poruszonych), bêd¹ omówione wspólnie.
Jak koñcz¹ siê zebrania?
Na zakoñczenie zebrania mo¿na dyskusjê zamkn¹æ równie¿ „b³yskawic¹”.
Dziêki temu wszyscy obecni bêd¹ mieli okazjê upewniæ siê i innych, z jakimi
uczuciami opuszczaj¹ zebranie, jak oceniaj¹ spotkanie i o czym jeszcze, przy
nastêpnej okazji, chcieliby porozmawiaæ.
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Odnoœnie tej koñcowej „b³yskawicy” obowi¹zuj¹ te same regu³y, co wobec tej
na pocz¹tku. Wszyscy wypowiadaj¹ siê krótko, nikt nie przerywa ani nie
komentuje. Po takiej rundzie wszyscy wiedz¹, ¿e spotkanie jest zakoñczone.
I nawet, jeœli przewidziana jest jakaœ czêœæ nieoficjalna spotkania, to ci, którzy
nie mog¹ d³u¿ej zostaæ, z czystym sumieniem mog¹ grupê opuœciæ.
Jak przebiega rozmowa grupowa?
Przebieg rozmowy grupowej jest w równie nik³ym stopniu regulowany
szablonami jak samo kszta³towanie grupy. S¹ jednak zasady, które mog¹
u³atwiæ jej prowadzenie:
! PrzychodŸcie punktualnie na spotkania grupowe. Jeœli nie macie takiej
mo¿liwoœci, poinformujcie o tym innych cz³onków grupy. Celem tej regu³y
jest unikniêcie sytuacji, gdy wszyscy czekaj¹ na jednego z cz³onków. Kiedy
wszyscy wiedz¹, ¿e ktoœ nie przywi¹zuje wagi do punktualnoœci, wkrada siê
rozprê¿enie i ka¿dy zaczyna do kwestii czasu i spóŸnienia podchodziæ
z wiêkszym dystansem.
! Unikajcie sformu³owañ bezosobowych. Mówicie o sobie samym, a nie o jakimœ „ktosiu” lub „¿e siê coœ robi, coœ mówi”. Jeœli wszyscy przestrzegaj¹ tej
zasady, wypowiedzi staj¹ siê jaœniejsze i wyraŸniejsze. Ka¿dy reprezentuje
siebie samego i dziêki temu jest lepiej przez innych rozumiany.
! Nie dawajcie ¿adnych rad. Wskazówki s¹ tylko wówczas pomocne, kiedy
jesteœcie o nie wyraŸnie poproszeni. Jeœli ktoœ dostaje niechciane rady,
czuje siê niedobrze, nie powa¿nie traktowany. Jeœli ktoœ chce rady, to o ni¹
sam poprosi.
! Nie interpretujcie wypowiedzi innych cz³onków grupy, nie analizujcie ich
i nie zadawajcie pytañ pog³êbiaj¹cych. Jeœli wszyscy ogranicz¹ siê do
zadawania pytañ wyjaœniaj¹cych niezrozumia³e kwestie, oszczêdz¹
osobom wypowiadaj¹cym siê dodatkowych „obra¿eñ” i osobistych cierpieñ.
! S³uchajcie uwa¿nie. Nie przerywajcie nikomu. Jeœli wypowiedŸ zostanie
przerwana, osoba mówi¹ca mo¿e nabraæ przekonania, ¿e to, co mówi jest
nieinteresuj¹ce dla innych. Ta zasada ma te¿ g³êbszy sens: Kto spieszy siê,
¿eby w³¹czyæ siê do wypowiedzi skupia siê bardziej na tym, co chce sam
powiedzieæ, wyczekuje koñca wypowiedzi poprzednika lub choæby przerwy
na zaczerpniêcie oddechu tym samym przestaje uwa¿nie s³uchaæ, co ten
mówi. Wówczas mo¿e siê okazaæ, ¿e rozmówcy mówi¹ o czymœ zupe³nie
innym, bo ten pierwszy mo¿e ju¿ zacz¹æ omawiaæ zupe³nie inn¹ kwestiê.
Obok tych zasad prowadzenia rozmów grupowych jest jeszcze „myœl przewodnia” ca³ej pracy grupowej, która jest pewn¹ podstaw¹, która dzia³anie grupy
wspiera. Zasady pracy i myœl przewodnia chroni¹ cz³onków grupy samopomocowej przed niejasnymi sytuacjami, jakie mog¹ siê pojawiæ podczas wspólnej
pracy, które wszystkich uczestników mog¹ irytowaæ i czyni¹ ich niepewnymi. Te
regu³y mog¹ byæ trochê mniej przestrzegane, jeœli w grupie stosuje siê
prowadzenie dyskusji oczywiœcie na ka¿dym zebraniu przez innego cz³onka.
Takie prowadzenie dyskusji ma za zadanie:
! zapocz¹tkowaæ dyskusjê ”b³yskawic¹”,
! dbaæ o to, aby po „b³yskawicy” ustalony zosta³ temat spotkania,
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!

pilnowaæ, aby podczas zebrania przestrzegane by³y wszystkie zasady
pracy,
zakoñczyæ dyskusjê „b³yskawic¹”.

Jak cz³onkowie grupy podejmuj¹ decyzje?
W sytuacjach, w których decyzje s¹ podejmowane, okazuje siê czêsto, ¿e
wszyscy cz³onkowie s¹ jednego zdania. Dopiero póŸniej, w toku dalszych prac,
wychodzi na jaw, ¿e tak naprawdê grupa nie jest tak jednomyœlna i pojawiaj¹
siê ró¿nice zdañ. Takie osoby czasem nie zg³aszaj¹ nawet swojego sprzeciwu,
gdy¿ uwa¿aj¹, ¿e ich zdanie nie jest zbyt wa¿ne.
Praca grupowa bazuje na gotowoœci wszystkich uczestników do rozwijania
grupy przez wspólne dzia³anie. Jeœli niektórzy nie chc¹ siê w³¹czaæ
w podejmowanie decyzji, oznacza to brak gotowoœci.
Dlatego wszystkie decyzje musz¹ byæ podejmowane przez wszystkich
cz³onków. Kiedy pojawia siê jakieœ pytania, jakaœ sprawa, co do której trzeba
podj¹æ decyzjê, wszyscy musz¹ siê tym zaj¹æ: Chodzi o to, ¿eby decyzja by³a
naprawdê wspóln¹ decyzj¹. Wszyscy musz¹ mieæ mo¿liwoœæ wypowiedzenia
swojego zdania. Nie wystarcza pokiwanie g³ow¹ na tak czy na nie. Wszyscy powinni zaj¹æ stanowisko, g³osuj¹c „za” lub „przeciw”, ewentualnie twierdz¹c, ¿e
„w tym momencie nie mog¹ podj¹æ decyzji”.
Co siê dzieje, gdy jeden z cz³onków przyjmuje na siebie „rolê przewodni¹” w grupie?
Grupy samopomocowe zak³adaj¹ samodzielnoœæ i niezale¿noœæ swoich
cz³onków. Dlatego staraj¹ siê o wprowadzenie takich zasad, które umo¿liwiaj¹
równouprawnienie cz³onków.
Od ka¿dego oczekuje siê w ka¿dej fazie pracy grupowej aby wnosi³ swoje
w³asne potrzeby, doœwiadczenia, zdolnoœci i ¿yczenia.
W niektórych fazach pracy grupowej wydaj¹ siê niektórzy cz³onkowie ca³kiem
naturalnie „stworzeni” dla jakiejœ roli. Jeœli tylko jeden cz³onek przyjmuje rolê
kierownicz¹ w grupie, nie jest dobrze. Chyba, ¿e tylko on ma jakieœ
umiejêtnoœci, które na danym etapie pracy s¹ potrzebne. Jeœli jednak jest
takich osób wiêcej, a ktoœ musi pe³niæ kierownicz¹ funkcjê, cz³onkowie ci musz¹ siê zmieniaæ co jakiœ czas.
Jednak w procesach grupowych zawsze wystêpuje „fenomen przywództwa”.
To jest normalne. Przy odrobienie cierpliwoœci i energii mo¿na ten problem
rozwi¹zaæ. Tylko w ten sposób mo¿na zrealizowaæ zasadê równouprawnienia
cz³onków grup samopomocowych.
Jeœli jakiœ cz³onek twardo stoi na kierowniczym „stanowisku”, sytuacja mo¿e
siê zmieniæ tylko wówczas, gdy pozostali cz³onkowie razem zaprotestuj¹.
Ale pamiêtaæ trzeba, ¿e im bardziej wszyscy s¹ równouprawnieni podczas
pracy grupowej, tym bardziej s¹ samodzielni, tym proœciej i bardziej beztrosko
siê zachowuj¹ i w grupie, i w ¿yciu codziennym.
Co znaczy: budowaæ relacje w grupie?
Cz³onkowie grupy samopomocowej dzia³aj¹ w rzeczywistoœci, w której nie ma
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miejsca na sprawy ¿ycia codziennego. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e spotykaj¹
siê jako zupe³nie „nowi”, „œwie¿y” ludzie. Wrêcz przeciwnie, wszyscy
„przynosz¹” swoje sposoby zachowania, swoje s³abe i mocne strony, które s¹
z nimi w powszednim ¿yciu. Jednak ich g³ównym celem jest taka praca, aby
grupa mog³a jak najwiêcej skorzystaæ (a oni przez grupê) i dlatego musz¹ siê
zachowywaæ odpowiednio do pracy w grupie.
Przez to powstaj¹ w grupie tarcia, dziêki którym praca grupowa jest mo¿liwa.
Pojedynczy cz³onkowie wymieniaj¹ siê swoimi osobistymi doœwiadczeniami
i przez to zarazem swoimi ró¿nymi opiniami i pogl¹dami na œwiat. Poznaj¹ siê
nawzajem i kszta³tuj¹ wspóln¹ sferê osobist¹, która odró¿nia ich od innych grup
samopomocowych.
Poniewa¿ ka¿dy cz³onek uczy siê od innych, po krótkim czasie koñczy siê
mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ.. Z uwagi na ich zasadnicze znaczenie dla
funkcjonowania grupy, mog¹ one byæ uzupe³niane albo w³asnymi si³ami, albo
przez przyjêcie nowych cz³onków. Dlatego te¿ nie jest korzystne, jeœli ktoœ nie
jest obecny na zebraniu.
Przez wytwarzanie takich relacji mo¿e dojœæ jak w przypadku wszystkich
stosunków miêdzyludzkich tak¿e miêdzy cz³onkami grup samopomocowych
do jakichœ napiêæ. One mog¹ byæ bolesne i po³¹czone z ranieniem innych osób.
Z doœwiadczenia wynika, ¿e cz³onkowie wchodz¹ w konflikt dopiero wówczas,
gdy czuj¹, ¿e s¹ w stanie go rozwi¹zaæ.
Wzajemna odpowiedzialnoœæ czyni cz³onków grupy uwa¿niejszymi. Konflikty
s¹ omawiane, jak ju¿ do nich dojdzie, i wystarcza do tego wspólna si³a grupy.
Problemy wspólne lub osobiste, które stanowi¹ pewne obci¹¿enie dla grupy
i wydaj¹ siê za ciê¿kie do omawiania, s¹ z regu³y dzielone na mniejsze,
sk³adowe czêœci, które ³atwiej omawiaæ i im zaradziæ.
Tarcia miêdzy cz³onkami grupy s¹ niezbêdnym elementem procesu, który
cz³onkowie wspólnie prze¿ywaj¹: Grupy samopomocowe s¹ dla wszystkich jej
cz³onków pewnym poligonem doœwiadczalnym. Ka¿dy z cz³onków jest
chroniony ci¹¿¹cym na wszystkich obowi¹zkiem milczenia. Nikt nie mo¿e
obawiaæ siê, ¿e poniesie konsekwencje swojego dzia³ania w grupie podczas
normalnego, codziennego ¿ycia.
Trudnoœci i problemy w grupie samopomocowej
Wielu ludzi pyta czêsto, czy lepiej swoje problemy braæ w swoje rêce czy lepiej
zwróciæ siê radê do fachowców. Inni pamiêtaj¹ momenty, kiedy siê
zastanawiali, czy nie przywi¹zuj¹ za du¿ej wagi do swojej sytuacji, czy nie
by³oby lepiej, gdyby zaczêli myœleæ o innych sprawach.
Takie w¹tpliwoœci mog¹ byæ prawie zawsze t³umaczone przez strach przed
zmianami. To, co nowe, jest zawsze zwi¹zane z pewn¹ niepewnoœci¹.
Takie w¹tpliwoœci mo¿na prze¿ywaæ równie¿ podczas pracy grupowej. W
ka¿dej grupie samopomocowej trafiaj¹ siê takie etapy, w który wszyscy lub
czêœæ pyta, czy cele, które postawili sobie cz³onkowie grupy, osi¹galne s¹ bez
pomocy kogoœ z zewn¹trz, w³asnymi si³ami.
To dzieje siê czêsto nieœwiadomie i mo¿e przejawiaæ siê w ró¿nych trudnoœciach i problemach podczas pracy grupowej.
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Jak unikaæ nieporozumieñ w grupie?
Nieporozumienia mog¹ znacznie utrudniæ funkcjonowanie grupy samopomocowej. Z tego powodu grupy stosuj¹ w takiej sytuacji nastêpuj¹c¹ metodê,
która ¿artobliwie nazywana jest „grupowymi torturami”.
W tej metodzie tego „kontrolowanego dialogu” ka¿dy, kto dochodzi do g³osu,
powtarza to, co powiedzia³ poprzednik. Swoj¹ wypowiedŸ mo¿e zacz¹æ
dopiero wówczas, gdy jego przedmówca stwierdzi, ¿e w³aœciwie przedstawi³
jego wypowiedŸ. Wszyscy nastêpni postêpuj¹ wed³ug tego samego wzorca.
Jeœli grupa stosuje t¹ metodê, szybko stwierdzi, ¿e bardzo u³atwia to pracê.
Nieporozumienia znikn¹, a wszyscy bêd¹ mieli wiêksz¹ pewnoœæ, ¿e inni ich
dobrze zrozumieli.
Czy cz³onkowie grupy spotykaj¹ siê te¿ poza zebraniami?
Niektóre grupy samopomocowe spêdzaj¹ wspólnie czêœæ swojego wolnego
czasu. Czêsto tworz¹ siê przy tym przyjaŸnie. Czasem spotykaj¹ siê
„dodatkowo” np. dwaj cz³onkowie, zaprzyjaŸniaj¹ siê i w konsekwencji wiedz¹
o sobie wiêcej ni¿ pozostali grupowicze.
Niektóre przyjaŸnie nie s¹ dobrze widziane przez resztê grupy. Wp³ywaæ mog¹
bowiem negatywnie na poczucie zaufania i równoœci. Wa¿ne jest jednak, aby
wiedzieæ, ¿e intensywniejsze kontakty miêdzy poszczególnymi cz³onkami
grupy zawsze wprowadzaj¹ pewn¹ niepewnoœæ do grupy.
Nie ma jednak przeszkód, aby ca³a grupa spêdza³a ze sob¹ wiêksz¹ iloœæ
czasu ni¿ same cotygodniowe zebrania.
Organizowanie wolnego czasu
Tak d³ugo, jak cz³onkom grupy bêdzie sprawia³o to radoœæ, mo¿e byæ dobre dla
atmosfery grupowej, jeœli grupa coœ razem zorganizuje:
Mo¿e to byæ np. organizacja: wspólnych posi³ków, œwi¹t dla dzieci, wyjazdów
weekendowych, projekcji filmowych, wieczorków tanecznych i innych atrakcji.
Takie aktywnoœci s¹ szczególnie wa¿ne dla ludzi, którzy z powodu swojego
kalectwa albo ciê¿kiej choroby maj¹ trudnoœci z powrotem do spo³ecznoœci.
Wielu wstydzi siê lub jest mocno niepewnym co do kwestii odnosz¹cych siê do
ich mo¿liwoœci. Aby to wzmocniæ, obudziæ w nich „ducha ¿ycia”, jeszcze nie
odkryte mo¿liwoœci rozpoznaæ i wypróbowaæ, zamiast pozwalaæ im czuæ siê
przegranym, trzeba zaproponowaæ im i wci¹gn¹æ ich we wspólne zajêcia w
czasie wolnym. We wspólnocie staj¹ siê oni nie tylko silniejsi, ale i odwa¿niejsi!
Jednak trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie zmieniæ siê w „stowarzyszenie zabawy”.
Trzeba zachowaæ w³aœciwy stosunek miêdzy rozrywk¹ a powag¹, to jest
kwestia równowagi. W koñcu grupy samopomocowe maj¹ w rdzeniu pracê
grupow¹,, a mianowicie rozwi¹zywanie osobistych i spo³ecznych problemów
i trudnoœci. Wyj¹tkami s¹ oczywiœcie takie grupy, które sposób spêdzania
wolnego czasu widz¹ jako centralny punkt problemu, z którym chc¹ sobie
poradziæ.
Oferowanie us³ug grupowiczom i innym
Niektóre grupy samopomocowe rozwijaj¹ us³ugi dla swoich cz³onków:
organizuj¹ rozrywkê, opiekê nad dzieæmi, przeprowadzaj¹ kursy gimnastyczne
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czy relaksuj¹ce, organizuj¹ turnieje halowe czy wyjœcia na basen na
szczególnie korzystnych warunkach.
Grupy czasem dochodz¹ w trakcie swoich prac do punktu, w którym zaczynaj¹
oferowaæ porady i wsparcie tym dotkniêtym, którzy nie s¹ cz³onkami grupy.
W szczególnoœci nowe grupy przywi¹zuj¹ do tego du¿¹ wagê i zastanawiaj¹
siê, czy to, co oferuj¹, rzeczywiœcie jest sensowne i wydajne. Niektóre rodzaje
pomocy s¹ skuteczniejsze w formie kontaktów cz³onek grupy-cz³onek grupy,
ni¿ te, które realizowane s¹ na publicznym forum ca³ej grupy.
Jeœli grupa ju¿ zdecydowa³a siê samodzielnie oferowaæ jakiœ rodzaj us³ug: Nie
rozszerzaj tej dzia³alnoœci zbyt szeroko na pocz¹tku! Zacznij od ma³ych dzia³añ
i pozwól im siê rozrastaæ powoli! Dobre rzeczy potrzebuj¹ chwili!
IV. Pomoc dla grup samopomocowych
W grupach samopomocowych spotykaj¹ siê ludzie, którzy, dziêki swemu
doœwiadczeniu, czêsto dobrze siê orientuj¹ w trudnoœciach i problemach.
Grupa jest Wasz¹ grup¹, i Wy oraz pozostali cz³onkowie jesteœcie za ni¹
odpowiedzialni. Do tego istnieje wiele innych grup, które mog¹ Was wesprzeæ,
gdy¿ maj¹ wczeœniejsze doœwiadczenia. Do pewnego momentu mo¿e jednak
byæ nieodzowne dla istnienia grupy korzystanie z pomocy z zewn¹trz.
Trzeba jednak pamiêtaæ o zachowaniu umiaru. Ta czêœæ opracowania daje
pewne wskazówki, kiedy dodatkowa pomoc jest sensowna, od kogo mo¿esz j¹
otrzymaæ i jakie rodzaje pomocy mog¹ byæ wartoœciowe. Jeœli potrzebujecie
wszystkiego a jest to mo¿liwe, oznacza to, ¿e grupa straci³a niezale¿noœæ.
Lepiej byæ wybrednym i zastanowiæ siê, czego rzeczywiœcie potrzebujecie i od
kogo mo¿ecie to uzyskaæ.
Kiedy pomoc mo¿e byæ szczególnie sensowna?
!
Kiedy grupa w³aœnie zaczyna dzia³alnoœæ
Grupy samopomocowe mog¹ przede wszystkim korzystaæ z pomocy
zewnêtrznej w momencie rozpoczynania pracy. Faza pocz¹tkowa
dzia³ania grupy jest czasem niepewnoœci, zapytañ i podatnoœci na
niepowodzenia. Wielu uwa¿a wsparcie i dodanie odwagi w tym momencie
za wielkie u³atwienie.
!

Kiedy grupa siê zmienia
Wiele grup przekszta³ca siê podczas swojej pracy. Liczba lub sk³ad
cz³onków siê zmienia lub te¿ zmieniaj¹ siê cele grupy. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
cz³onkowie s¹ zadowoleni z takim zmian. I tak jest dobrze!
Ale niektóre grupy negatywnie odbieraj¹ takie zmiany. Wówczas dobrym
pomys³em jest skorzystanie z pomocy osoby z zewn¹trz, która mo¿e
przekazaæ informacje o podobnych sytuacjach i ich rozwi¹zaniach w innych grupach. Odpowiedzialnoœæ za dalszy przebieg spoczywa jednak
nadal na grupie samopomocowej. Szuka ona jednak jakiegoœ „partnera do
dialogu”, który z innej perspektywy móg³by spojrzeæ na dan¹ kwestiê,
wnieœæ nowe pomys³y i propozycje oraz zapytaæ, zwróciæ uwagê, na rzeczy
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pozornie oczywiste. („Robiliœmy przecie¿ tak zawsze”, „Dlaczego
w³aœciwie?”)
!

Kiedy grupa znajdzie siê w kryzysie
Jest ca³kiem normalne, ¿e jak w ka¿dych ludzkich stosunkach czasami
pojawiaj¹ siê nieoczekiwane trudnoœci w komunikacji. Zaanga¿owanie
w pracê grupy prowadzi przecie¿ czêsto do problemów i konfliktów. Jest
jednak wiele mo¿liwoœci, jak poradziæ sobie wspólnie, solidarnie i œwiadomie z konfliktami i problemami. To mo¿e jednak grupie zaj¹æ trochê czasu.
W czasie kryzysu mo¿e byæ sensowne zwrócenie siê o fachow¹ pomoc do
osób lub instytucji, które mog³yby rozwi¹zaæ powsta³y problem.

Kto mo¿e udzieliæ pomocy?
Mo¿esz zwróciæ siê do szeregu instytucji i organizacji np. pracowników
socjalnych, pielêgniarek, lekarzy.
Inne grupy samopomocowe
Dzisiaj jest tak wiele grup samopomocowych, ¿e nie ma w zasadzie wiêkszego
problemu, aby z innymi grupami pozostawaæ w kontakcie. Nawet, jeœli grupa
zajmuje siê zupe³nie innymi problemami, mo¿ecie czêsto nawi¹zaæ pomocny
i dodaj¹cy otuchy kontakt. Niektóre maj¹ œcis³e relacje miêdzy sob¹ i spotykaj¹
siê regularnie w celu wymiany doœwiadczeñ. Terminy takich spotkañ s¹
czasami dostêpne w punktach kontaktowych grup samopomocowych.
Zamiast niesystematycznych i okazjonalnych spotkañ powinniœcie d¹¿yæ do
tego, aby utrzymywaæ regularny kontakt z innymi grupami. Pewien rodzaj
zebrañ jest czêsto nazywany „wspólne spotkanie”, co jednak nie oznacza, ¿e
spotykaj¹ siê wówczas wszyscy cz³onkowie wszystkich grup. Spotkania te
dotycz¹ tylko przedstawicieli grup. Takie regularne spotkania przedstawicieli
ró¿nych grup samopomocowych s³u¿¹ wymianie doœwiadczeñ. S¹ te¿ dobr¹
okazj¹ na zaplanowanie wspólnych dzia³añ. We „wspólnych spotkaniach”
uczestnicz¹ równie¿ z regu³y profesjonalni doradcy z punktów kontaktowych
grup samopomocowych, którzy stoj¹ trochê z boku, ale w razie potrzeby
w³¹czaj¹ siê z rad¹ i dzia³aniem.
Organizacje krajowe
Wiele grup samopomocowych, w szczególnoœci dzia³aj¹cych w obszarze
chorób i inwalidztwa, jest cz³onkami krajowych organizacji samopomocowych
lub maj¹ kontakt z nimi.
Stosunki miêdzy poszczególnymi grupami i organizacjami ró¿ni¹ siê jednak
bardzo. Niektóre maj¹ czêsty kontakt z „central¹” i dostaj¹ ci¹g³e wsparcie,
zwykle w postaci broszur i innych materia³ów informacyjnych. Poza tym
odbywaj¹ siê regionalne i krajowe spotkania, które maj¹ na celu
doprowadzenie do wymiany doœwiadczeñ, wzmocnienie reprezentowania
interesów przed urzêdami i innymi politycznymi instytucjami oraz zmianê
postawy obywateli kraju wobec osób dotkniêtych chorob¹ czy inwalidztwem.
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Warto dodaæ, ¿e w ostatnich latach powsta³o wiele grup w obszarze
psychospo³ecznym. Do nich nale¿¹ np. grupy, które zajmuj¹ siê problemami
psychicznymi zwi¹zanymi z rozstaniami, prze¿ywaniem straty, zaburzeniami
trawienia, na³ogami, problemami staroœci i samotnoœci, z wyjœciem z wiêzienia
i opuszczaniem klinik, itd. Tutaj czêœæ zorganizowa³a siê ponadregionalnie, ale
wiele pracuje te¿ samodzielnie, bez takiego zaplecza.
A. Wspó³praca ze specjalistami
Wiêkszoœæ spoœród ludzi, którzy zg³aszaj¹ siê do grup samopomocowych,
maj¹, z uwagi na swoje choroby, inwalidztwo czy inne problemy, kontakt ze
specjalistami zajmuj¹cymi siê opiek¹ medyczn¹ lub spo³eczn¹ z pracownikami
socjalnymi, rehabilitantami, psychologami, lekarzami, itd.
Niektóre grupy uwa¿aj¹ za ca³kiem sensown¹ œcis³¹ wspó³pracê z takimi
specjalistami. One obiecuj¹ sobie po tym wymianê wiedzy i informacji,
poœrednictwo w pozyskiwaniu nowych cz³onków, wparcie przy upublicznianiu
swoich dzia³añ i wiele wiêcej.
S¹ te¿ grupy samopomocowe, które maj¹ inne podejœcie, poniewa¿ ich
cz³onkowie maj¹ z³e doœwiadczenia z takimi specjalistami i s¹ teraz
sceptycznie nastawieni do takiej pomocy lub wrêcz j¹ odrzucaj¹. W takich
przypadkach wspó³praca nie jest dobrym pomys³em czêsto zreszt¹ ¿adna ze
stron nie odnosi z niej korzyœci.
Najwiêcej grup jest jednak zainteresowana jak¹œ okreœlon¹ form¹ wspó³pracy tak d³ugo przynajmniej, jak d³ugo profesjonaliœci ci nie próbuj¹ wywieraæ
wp³ywu na grupê i wykorzystywaæ jej do w³asnych celów.
Co mo¿e robiæ dla grupy zawodowy „pomagacz”?
Zawodowi „pomagacze” mog¹:
! zapewniæ odpowiedni lokal na zebrania czasem nawet bezp³atnie,
! wspieraæ przy pracy biurowej lub nawet j¹ przej¹æ,
! kserowaæ materia³y, wysy³aæ pocztê,
! pozyskiwaæ wyk³adowców do referowania specjalistycznych tematów,
! promowaæ grupê wœród innych dotkniêtych, którzy znajduj¹ siê w potrzebie,
! rozpowszechniaæ materia³y reklamowe i informacyjne,
! organizowaæ „wspólne spotkania” przedstawicieli grup samopomocowych
lub braæ w nich udzia³,
! doradzaæ grupie na temat celów jej pracy i zachodz¹cych w niej procesów,
! pomagaæ w chwilach kryzysu,
! przekazywaæ postulaty dotkniêtych dotycz¹ce zmian i ulepszeñ wobec
profesjonalnych systemów opieki (na przyk³ad w szpitalach) i je wspieraæ.
Gdzie znajdziecie odpowiednich fachowców?
Ma³o sensowne jest zwracanie siê do nieznajomych lekarzy, szpitali, itd. O
wiele bardziej op³acalne jest znalezienie takich fachowców, którzy ju¿ z jakimiœ
grupami wspó³pracowali. Wy albo inni cz³onkowie grupy znaj¹ na pewno
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jakiegoœ zawodowego „pomagacza”, który chcia³by wspieraæ grupê
samopomocow¹ - albo przynajmniej osobê, która takiego eksperta zna
i z którym mo¿ecie siê skontaktowaæ.
SprawdŸcie te¿, jak jest z Waszym w³asnym lekarzem, specjalist¹ czy
szpitalem (gdzie jesteœcie leczeni i stawiacie siê na regularne kontrole), jak
jest z poradni¹ w okolicy lub oœrodkiem pomocy spo³ecznej.
Jaki mo¿e byæ udzia³ Waszej grupy w takim partnerstwie?
Partnerstwo to nie droga jednokierunkowa, z której nie ma powrotu. Mo¿ecie
w trakcie pracy stwierdziæ, ¿e cz³onkowie Waszych grup chc¹ z niego
skorzystaæ lub odwrotnie, zrezygnowaæ.
!

!

!

!

Podejmijcie spokojn¹ i odpowiedzialn¹ krytykê, szczególnie w czêœci
dotycz¹cej dzia³ania systemu opieki medycznej i spo³ecznej, która by³a
powodem powstania Waszej grupy. Grupy samopomocowe przyczyniaj¹
siê do tego, ¿e interesy dotkniêtych brane s¹ pod uwagê w instytucjach
opiekuñczych i jakoœæ ich obs³ugi - leczenie, traktowania - jest polepszana.
Mo¿ecie przyczyniæ siê do polepszenia systemu, z którego korzysta wielu
pacjentów czy dotkniêtych.
Krytyka przyczynia siê wówczas do zmiany, gdy jest sformu³owana
konkretnie i w przyjemnej formie. Nie powinno przy tym oczywiœcie
brakowaæ nacisku i wytrwa³oœci.
Partnerstwo grup samopomocowych i specjalistów powinno polegaæ
równie¿ na wymianie pogl¹dów i informacji, zw³aszcza podczas wspólnych
dyskusji i rozmów. Respektujcie drug¹ stronê i wychodŸcie z za³o¿enia, ¿e
tamci ludzie siê mêcz¹, aby mo¿liwie najlepiej wykonaæ swoj¹ pracê.
Takiego respektu powinniœcie równoczeœnie oczekiwaæ od nich.
W przypadku konfliktu wszystko mo¿na spokojnie przedyskutowaæ.
Ograniczenie siê do wzajemnych zarzutów i skarg mo¿e tylko przyczyniæ
siê do eskalacji konfliktu, do zwiêkszenia nieustêpliwoœci drugiej strony,
a tym samym zmniejszeniu szans na jakiœ kompromis.

!

Kiedy Wasza grupa uwa¿a to za sensowne, powinniœcie informowaæ
wa¿nych specjalistów o swoim rozwoju. Wyjaœnianie ekspertom celu i sposobu pracy jest dobr¹ form¹ pracy upublicznionej. Na ogó³ zainteresowanie
fachowców jest dzisiaj o wiele wiêksze ni¿ by³o jeszcze kilka lat temu.

!

Dajcie specjalistom materia³y informacyjne o Waszej grupie, które mog¹
zwiêkszyæ jego zainteresowanie. W ten sposób grupa mo¿e pozyskaæ
nowych cz³onków. Okrê¿na droga jest znacznie trudniejsza. Z powodu
obowi¹zku milczenia i ochrony danych specjaliœci nie mog¹ podawaæ
nazwisk cz³onków grupy osobom zainteresowanym. Mog¹ jednak radziæ
im, aby zwracali siê do grup samopomocowych. To jednak nie to samo, co
podanie konkretnego nazwiska czy adresu.
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!

Mo¿e byæ sensowne zaproszenie fachowców na zebranie grupy albo na
jak¹œ wiêksz¹ akcjê organizowan¹ przez grupê. Obie strony mog¹ wiele od
siebie siê nauczyæ. Jednak nie powinniœcie mieæ zbyt wielkiej nadziei, co
do rezultatów takiego uczestnictwa! W wielu klinikach, przychodniach i poradniach wszechobecne s¹: ci¹g³y brak czasu i obci¹¿enie prac¹. I powinniœcie zrozumieæ, ¿e profesjonaliœci nie chcieliby w swoim wolnym
czasie nadal zajmowaæ siê sprawami zawodowymi.

Czy grupy samopomocowe maj¹ szansê na powa¿ne traktowanie przez
specjalistów?
Niezbêdne jest posiadanie sprzymierzeñca. Jednak nie ka¿dy zawodowy
„pomagacz” jest sprzymierzeñcem. Musicie uwa¿nie obserwowaæ, czego
chcecie i kto mo¿e Was w tym wesprzeæ. SprawdŸcie dok³adnie, komu
okazujecie zaufanie lub jego brak. Zauwa¿ycie po jakimœ czasie, z kim chcecie
i mo¿ecie wspó³pracowaæ. Zw³aszcza, ¿e coraz wiêksza iloœæ specjalistów jest
chêtna na tak¹ formê wspó³pracy.
Wa¿ne jest, ¿eby Wasze partnerstwo opiera³o siê na równych prawach.
Równouprawnienie jest niezbêdne do tego, aby ekspercka wiedza
profesjonalistów i Wasze doœwiadczenia i wiedza jako osób dotkniêtych mog³y
siê bez obaw uzupe³niaæ.

B. Upublicznianie
Wiele grup samopomocowych zdecydowa³o siê na pracê tylko „dla siebie”.
Koncentruj¹ siê one ca³kowicie na w³asnych cz³onkach i nie otwieraj¹ siê na
innych dotkniêtych.
Inne grupy chc¹ byæ publiczne. Chcia³yby uœwiadamiaæ innych o swoich
chorobach albo problemach, wyjaœniaæ innym podobnie dotkniêtym, zwracaæ
uwagê na nieporozumienia, przedstawiaæ propozycje, itd. Co wiêcej,
upublicznienie mo¿e byæ zarazem form¹ pozyskiwania pomocy wiele spraw
³atwiej za³atwiæ „znanej” grupie.
Jak siê upubliczniaæ?
Nie cofajcie siê przed zwracaniem do ró¿nych ludzi lub instytucji, którzy mog¹
Wam pomóc lub przekazaæ kontakty. S¹ to m.in.:
Gazety lokalne
Gazety lokalne oferuj¹ ró¿ne mo¿liwoœci dotarcia do opinii publicznej. Niektóre
mog¹ opublikowaæ artyku³ o grupie, wydrukowaæ terminarz organizowanych
przez grupê imprez (bezp³atnie), zamieœciæ og³oszenie o grupie (postarajcie
siê o obni¿enie kosztów lub ca³kowite zwolnienie z wydatków) albo
opublikowaæ listy od cz³onków grupy. Kiedy akcje lub inne imprezy ju¿
zaplanowaliœcie, wyœlijcie do redakcji krótk¹ informacjê (mo¿liwie krótk¹)
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z podstawowymi informacjami: co? kiedy? gdzie? z proœb¹ o zainteresowanie.
Zaproœcie te¿ reportera, który odwiedzi wasz¹ imprezê i zda z niej relacjê.
Zwróæcie uwagê na szczególn¹ specyfikê pracy redakcji i czas pracy
dziennikarzy nie informujcie ich ani za wczeœnie, ani za póŸno. Omów
najlepiej takie kwestie z redaktorem.
Jeœli chcecie regularnie zwracaæ siê do prasy, postarajcie siê poznaæ
odpowiedniego dziennikarza i wejœæ z nim w œciœlejszy kontakt. Mo¿ecie jemu
wysy³aæ bie¿¹ce informacje, „gazetkê grupow¹” lub inne zastêpcze materia³y
informacyjne.
Radio lokalne, lokalna stacja telewizyjna
Mo¿ecie te¿ zwracaæ siê w wielu miejscach do lokalnych rozg³oœni radiowych
i stacji telewizyjnych. Telewizja publiczna ma lokalne oœrodki. Prywatni
nadawcy równie¿ czêsto dzia³aj¹ na regionalnym, ograniczonym rynku.
W niektórych miastach znajduj¹ siê radia miejskie i lokalne kana³y telewizyjne.
Zapytajcie, czy s¹ zainteresowani przedstawieniem Waszej grupy w jakimœ
programie. Podczas takich audycji mo¿e byæ przekazana te¿ informacja
o terminach spotkañ grupy i planowanych imprezach. Jeœli jesteœcie
zainteresowani uczestnictwem w produkcji takiej audycji, zapytajcie, czy jest
to mo¿liwe i kto mo¿e Wam w tym pomóc.
Og³oszenia i plakaty
Og³oszeniami i samemu zrobionymi plakatami mo¿ecie obwieszczaæ pewne
imprezy, ale i regularne spotkania. Jest wiele odpowiednich miejsc, gdzie
mo¿na umieœciæ og³oszenia i plakaty: biblioteki, supermarkety, sklepiki,
wszystkie mo¿liwe urzêdy, domy kultury, przychodnie, przedszkola, szpitale,
itd. Zrozumia³e jest, ¿e wczeœniej musicie zapytaæ o pozwolenie.
Informator
Jeœli chcecie przekazaæ wasz adres kontaktowy szerszemu gronu
potencjalnie zainteresowanych, mo¿ecie spróbowaæ zamieœciæ go w ró¿nych
informatorach. Ksi¹¿ki telefoniczne, które w takiej sytuacji pierwsze
przychodz¹ na myœl, nie s¹ jedyn¹ mo¿liwoœci¹. Publikowaæ mo¿na w przewodnikach po mieœcie, w pismach psychospo³ecznych, na kolumnie „wa¿ne
adresy” lokalnej gazety i szczególnie wa¿ne w informatorach dotycz¹cych
grup samopomocowych, jakie s¹ dostêpne w wiêkszoœci punktach
kontaktowych grup samopomocowych.
Takie upublicznienie przynosi efekt: b¹dŸcie przygotowani na to, ¿e zapytania
bêd¹ do Was przychodziæ i bêdzie to siê dzia³o jeszcze przez d³ugi czas od
opublikowania adresów kontaktowych.
Propaganda bezpoœrednia z ust do ust
Wiele grup donosi, ¿e najwiêcej cz³onków pozyska³o przez przyjaŸnie,
pokrewieñstwo albo znajomoœci. Mo¿e byæ bardzo u¿yteczne poinformowanie
ludzi z osobistego otoczenia z nadziej¹, ¿e oni przeka¿¹ to dalej. Dotyczy to
jednak nie wszystkich grup. Niektóre z nich pracuj¹ przecie¿ nad takimi
problemami, o których nie rozpowiada siê zbyt chêtnie.
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Ryzyko zwi¹zane z prac¹ upublicznian¹
! mo¿e to wp³ywaæ niekorzystnie na atmosferê grupy, kiedy nagle jeden
cz³onek staje w œwietle ramp i przez to wydaje siê wa¿niejszy ni¿ reszta
grupy,
! mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e cz³onek grupy, który zdecyduje siê na podanie
swoich danych adresowych i osobowych opinii publicznej, zostanie
„przygnieciony” przez oddŸwiêk. Wtedy to, co by³o traktowane jako zgodne
z ¿yczeniami i jako sukces, mo¿e staæ siê obci¹¿eniem mianowicie taka
osoba mo¿e zostaæ zalana listami i telefonami z proœbami o pomoc.
Reakcja na te wszystkie g³osy i proœby mo¿e przerosn¹æ mo¿liwoœci
osobowe i finansowe grupy.
! s¹ dziennikarze, którzy ró¿ne historie przedstawiaj¹ w sensacyjny sposób.
Wasze sprawy mog¹ zostaæ ca³kowicie zniekszta³cone i fa³szywie
przedstawione.
Dziennikarze czêsto s¹ bardziej zainteresowani osobami i ich osobistymi
losami ni¿ ca³¹ grup¹ i jej celami. Niektórzy podejmuj¹ chêtnie tematy, które s¹
szczególnie tragiczne, irytuj¹ce, zwi¹zane z cierpieniem albo wydaj¹ siê
egzotyczne. Niektóre programy typu talk-show daj¹ taki przyk³ad. Osobisty
wystêp w mediach mo¿e byæ bardzo oddzia³uj¹cy na publicznoœæ, ale to
oddzia³ywanie mo¿e nieœæ ze sob¹ pewne ryzyko.
Jak mo¿esz unikn¹æ ryzyka?
! przy ka¿dej aktywnoœci „na zewn¹trz” zwracajcie uwagê na jednoœæ grupy
i na to, aby ta dzia³alnoœæ nie zak³óca³a normalnej, wspólnej pracy,
! dobrze jest prezentowaæ swoje racje opinii publicznej, ale warto
wprowadziæ zasadê rotacji osób reprezentuj¹cych grupê. Dziêki temu
¿aden z cz³onków nie bêdzie tak¹ aktywnoœci¹ szczególnie obci¹¿ony i nie
poœwiêci na ni¹ zbyt wiele czasu. Uniknie siê przy tym bêdzie tworzenie
osób „funkcyjnych” w grupie,
! przedyskutujcie w grupie, ilu nowych cz³onków powinno siê w grupie
pojawiæ. Za du¿o nowych cz³onków mo¿e szybko doprowadziæ do
przesycenia. Mo¿e by³oby sensowniej, gdyby nowi stworzyli swoj¹ w³asn¹
grupê samopomocow¹. Taka nowa grupa mog³aby oczywiœcie z waszych
doœwiadczeñ i rad korzystaæ,
! zatroszczcie siê o to, aby przy publicznych wyst¹pieniach brali udzia³
wszyscy lub prawie wszyscy cz³onkowie, aby ca³a uwaga nie koncentrowa³a siê na jednym z Was,
! przy publicznych prezentacjach Was i Waszej grupy mo¿ecie siê
zdecydowaæ na nieujawnienie prawdziwych danych, pozwalaj¹cych
zidentyfikowaæ Was lub grupê. Pamiêtajcie jednak, ¿e lepszy efekt wywrze
zmiana nazwiska czy nazwy grupy, ni¿ informacja, ¿e „cz³onkowie prosili
o anonimowoœæ”. Wówczas tworzy siê atmosfera podejrzliwoœci i niepewnoœci u odbiorców takiego przekazu,
! zastanówcie siê dobrze, czy chcecie, ¿eby was filmowano i fotografowano,
! czêsto jest lepiej podawaæ zamiast swojego w³asnego adresu, adres
publiczny, np. miejsca, w którym odbywacie spotkania albo lokalnego
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!
!

punktu kontaktowego grup samopomocowych. Spytajcie te¿ dziennikarza,
czy redakcja mo¿e byæ takim punktem informacyjnym o grupie,
poproœcie o udostêpnienie artyku³u prasowego przed jego publikacj¹. Le¿y
to w interesie obu stron, abyœcie sprawdzili, czy wszystko jest dobrze
zrozumiane i nic wa¿nego nie zosta³o pominiête,
Nie próbujcie budziæ wœród dotkniêtych zbyt wielkich nadziei i oczekiwañ,
których grupa nie mo¿e zaspokoiæ ani spe³niæ. Grupa samopomocowa nie
jest instytucj¹ systemu opiekuñczego!
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Przyk³ady samopomocy w Polsce

Barbara B¹bska

Samopomoc w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej pracuj¹cym metod¹
Centrum Aktywnoœci Lokalnej
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jako Centrum Aktywnoœci Lokalnej
Przemiany spo³eczno-gospodarcze, które ju¿ od kilkunastu lat maj¹
miejsce w naszym kraju, nios¹ wiele negatywnych konsekwencji dla znacznej
czêœci Polaków. Coraz wiêcej ludzi nie mo¿e odnaleŸæ siê w nowej
rzeczywistoœci i samodzielnie poradziæ sobie z codziennymi trudnoœciami
i zaspakajaniem podstawowych potrzeb. Problemów tych nie da siê rozwi¹zaæ
wy³¹cznie przy pomocy œwiadczeñ o charakterze materialnym, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na nowe formy pomocy, nowy rodzaj us³ug. Pracownicy
socjalni jako podstawowe ogniwo wspomagaj¹ce potrzebuj¹cych winni temu
wyzwaniu stawiæ czo³a. Podstaw¹ ich pracy musi staæ siê prowadzenie dzia³añ
wpieraj¹cych i wzmacniaj¹cych nie tylko w stosunku do osób i rodzin
(klientów), lecz tak¿e grup i spo³ecznoœci lokalnych. Konieczne jest rozwijanie
pozamaterialnych form pomocy, poprzez które realizowana jest podstawowa
idea pracy socjalnej „pomó¿ mu, aby sam sobie pomóg³”, wskazuj¹ca, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest istot¹ odpowiedzialn¹, wyposa¿on¹ w nie-zbywalne prawo
do samostanowienia o sobie i swoim losie. Wspó³czesna pomoc spo³eczna
musi liczyæ siê ze œwiadomym udzia³em osób i rodzin w postêpowaniu naprawczym i winna d¹¿yæ ku temu, by zmieniæ „biernych podopiecznych” w aktywnych, odpowiedzialnych partnerów. Dzia³ania pracowników socjalnych winny wydobywaæ z marazmu, uczyæ odpowiedzialnoœci, wykorzystywaæ potencja³ drzemi¹cy w ludziach, pobudzaæ do œwiadczenia sobie wzajemnej
pomocy, zachêcaæ do tworzenia inicjatyw obywatelskich, wskazywaæ grupy
samopomocowe jako najlepszy sposób wsparcia dla osób znajduj¹cych siê w
podobnym po³o¿eniu i prze¿ywaj¹cych podobne problemy.
Szans¹ dla Oœrodków Pomocy Spo³ecznej na utrzymanie sprawnoœci
i efektywnoœci jest wdra¿anie programu Centrum Aktywnoœci Lokalnej, który
zosta³ zainicjowany w 1997 roku przez Stowarzyszenie Biuro Obs³ugi Ruchu
Inicjatyw Spo³ecznych BORIS. Program ten powinien byæ szczególnie bliski
pracownikom socjalnym, albowiem jest praktyczn¹ realizacj¹ dwóch
klasycznych metod pracy socjalnej: œrodowiskowej i grupowej. Sens tej
metody polega na ca³oœciowym rozumieniu œrodowiska lokalnego, pe³nej
rejestracji jego deficytów oraz przyjêciu kompleksowego i komplementarnego
systemu dzia³añ, których celem podstawowym jest pe³ny rozwój spo³ecznoœci,
a nie tylko doraŸny system aktywnoœci polegaj¹cy na ratownictwie i usuwaniu
zagro¿eñ. Wœród dalekosiê¿nych celów programu wymieniæ nale¿y:
powstanie silnych i zintegrowanych spo³ecznoœci lokalnych;
rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarnoœci i tworzenie wiêzów
samopomocy;
zaktywizowanie lokalnych zasobów instytucji i organizacji samorz¹-
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zaktywizowanie lokalnych zasobów instytucji i organizacji samorz¹dowych, pozarz¹dowych, biznesowych;
wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich;
budowanie to¿samoœci wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie
jakoœci spo³ecznych interakcji, zwi¹zków i sieci kontaktów;
pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich w³asnych
spo³ecznoœci lokalnych i grup spo³ecznych, pozwalaj¹cych na
radzenie sobie z rozwi¹zywaniem lokalnych problemów oraz
przejmowanie wiêkszej kontroli nad w³asnym ¿yciem.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ programu jest to, ¿e wszelkie podejmowane
przedsiêwziêcia odpowiadaj¹ na potrzeby artyku³owane przez dan¹
spo³ecznoœæ postrzegan¹ ca³oœciowo i prowadzone s¹ w oparciu o jej zasoby
ludzkie i instytucjonalne. Konieczne jest równie¿ funkcjonowanie na ró¿nych
polach, bez zawê¿ania aktywnoœci do jednej grupy, np. dzieci, lub obszaru, np.
pomocy spo³ecznej, kultury.
Ponadto praca metodami CAL oznacza:
posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które
bêdzie s³u¿yæ o¿ywaniu i integracji spo³ecznoœci lokalnej (miejscem
takim mo¿e byæ siedziba instytucji);
tworzenie koalicji na rzecz pracy w œrodowisku i wokó³ problemów;
inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich;
promowanie pracy wolontarystycznej i zespo³owej;
inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeñ;
dzia³anie w oparciu o programy i projekty.1
Program CAL jest na tyle uniwersalny, i¿ mo¿e byæ realizowany przez
ró¿nego rodzaju placówki. Obecnie w ca³ej Polsce pracuje t¹ metod¹ ponad
100 instytucji i organizacji szko³y, domy kultury, organizacje pozarz¹dowe,
Oœrodki Pomocy Spo³ecznej. Sprawdza siê on zarówno w ma³ych gminach, jak
i du¿ych aglomeracjach miejskich, z tym ¿e w tym ostatnim przypadku jest
wdra¿any sukcesywnie na poszczególnych osiedlach lub ich czêœciach.
Od 2000 roku Program Centrum Aktywnoœci Lokalnej jest tak¿e
realizowany przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radomiu. Ponad
trzyletni udzia³ w programie pozwoli³ na rozszerzenie oferty us³ug
œwiadczonych przez Oœrodek i umo¿liwi³ korzystanie ze œwiadczeñ wszystkim
potrzebuj¹cym bez wzglêdu na ich sytuacjê materialn¹. Sta³ siê tak¿e
sposobem na przezwyciê¿enie stereotypu, i¿ instytucje pomocy spo³ecznej
zajmuj¹ siê wy³¹cznie bezwarunkowym „rozdawnictwem” pieniêdzy osobom
z marginesu, czyli wszelkim „nieudacznikom ¿yciowym”.
Udzia³ w programie zaowocowa³ konkretnymi przedsiêwziêciami
skierowanymi do mieszkañców miasta oraz poszczególnych osiedli.
Podstaw¹ wszelkich dzia³añ jest poznawanie zasobów oraz potrzeb
mieszkañców. Dlatego te¿ w pierwszej kolejnoœci zinwentaryzowane zosta³y
zasoby instytucjonalne w poszczególnych rejonach pracy socjalnej. Ponadto
sukcesywnie przeprowadzane s¹ badania w celu poznania problemów
1

Praca zbiorowa pod redakcj¹ P. Jordana i B. Skrzypczaka, Centrum Aktywnoœci Lokalnej jako
metoda rozwoju spo³ecznoœci lokalnej, Warszawa 2002 r., str. 22-24
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i potrzeb poszczególnych spo³ecznoœci lokalnych. Opracowano 35 map
potrzeb, w tym 28 dotycz¹cych problemów i potrzeb ogólnych, czyli spraw
zwi¹zanych z warunkami ¿ycia, bezpieczeñstwa, spêdzania czasu wolnego,
stanu estetyki osiedli itp. oraz siedem dotycz¹cych czasu wolnego dzieci
i m³odzie¿y.
Budowanie lokalnego partnerstwa rozpoczêto od powo³ywania koalicji
na rzecz œrodowiska, czyli Zespo³ów ds. Wspierania Aktywnoœci Lokalnej
i Profilaktyki Œrodowiskowej we wszystkich Rejonach Pracy Socjalnej
(powo³ano 16 zespo³ów, dzia³a 14). Ich podstawowym zadaniem jest
koordynacja dzia³añ, maj¹cych na celu rozwi¹zywanie problemów
i zaspakajanie potrzeb zg³oszonych przez mieszkañców. Cz³onkami zespo³ów
s¹ przedstawiciele instytucji i organizacji z danego terenu, czyli radni,
dyrektorzy szkó³, domów kultury, przedstawiciele policji, Koœcio³a, organizacji
pozarz¹dowych, biznesu, liderzy spo³ecznoœci lokalnej itp. Powo³ywanie
takich zespo³ów ma g³êboki sens, bowiem dziêki nim mo¿liwa staje siê
rzeczywista wspó³praca ró¿nych podmiotów, którym le¿y na sercu dobro
mieszkañców naszego miasta, czy te¿ danego osiedla. Wspólne dzia³ania
pozwalaj¹ na ³¹czenie profesjonalizmu i uniwersalizmu us³ug œwiadczonych
przez agendy rz¹dowe czy samorz¹dowe ze spontanicznoœci¹ i kreatywnoœci¹ organizacji pozarz¹dowych oraz indywidualnych osób. Jesteœmy
przekonani, ¿e tylko wspólne przedsiêwziêcia mog¹ doprowadziæ do
rozwi¹zania lub przynajmniej z³agodzenia problemów spo³ecznych.
Zespo³y inicjuj¹ ró¿ne wydarzenia lokalne, imprezy, organizuj¹ spotkania
obywatelskie, a co najwa¿niejsze wspólnie z mieszkañcami bior¹ udzia³ w
rozwi¹zywaniu problemów. Wspólne dzia³ania zaowocowa³y ju¿ konkretnymi
przedsiêwziêciami, do których zaliczyæ nale¿y m.in. zorganizowanie:
grup przedszkolnych z tzw. minimum programowym,
œwietlic i ognisk dla dzieci,
zajêæ wyrównawczych,
festynów rodzinnych,
rajdów, ognisk, majówek, wycieczek,
imprez okolicznoœciowych z okazji Œwi¹t, Dnia Dziecka, Dnia Matki, itp.
zabaw dla dzieci i doros³ych.
W ramach zespo³ów budowane s¹ koalicje na rzecz rozwi¹zywania
konkretnych problemów zg³aszanych przez mieszkañców podczas badañ.
Koalicji tego rodzaju powo³ano ponad 40, najczêœciej w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y lub poprawy estetyki
miejsca zamieszkania.
Podobne koalicje budowane s¹ na rzecz rozwi¹zywania problemów
indywidualnych rodzin w ramach programu „Rodzina w remoncie”, którego
celem jest szeroko rozumiane oddzia³ywanie na rodziny w kryzysie. Jego
realizacja polega na tym, ¿e w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu rodzin powo³ywane s¹ zespo³y interdyscyplinarne, których
celem jest oddzia³ywanie na rodzinê przy pomocy ró¿nych czynników
i budowanie dla niej sieci wsparcia. Do wspó³pracy zapraszani s¹,
w zale¿noœci od sytuacji, policjanci, pedagodzy, wychowawcy, kuratorzy,
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psycholodzy itp. Cz³onkowie zespo³ów wspólnie diagnozuj¹ sytuacjê danej
rodziny, ustalaj¹ plan dzia³añ i realizuj¹ podjête zobowi¹zania. Ostatecznym
celem wspólnej pracy jest doprowadzenie do rozwi¹zania lub przynajmniej
z³agodzenia istniej¹cych problemów. Podstaw¹ programu jest to, ¿e rodziny,
wokó³ których budowane s¹ Zespo³y, bior¹ czynny udzia³ w jego pracach jako
pe³noprawny partner.
We wrzeœniu 2000 roku w celu umo¿liwienia mieszkañcom dostêpu do
informacji utworzono w Oœrodku Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO),
w którym ka¿dy mieszkaniec naszego miasta mo¿e uzyskaæ:
informacje na temat indywidualnych praw i uprawnieñ,
pomoc w pisaniu ró¿nego rodzaju pism i podañ,
wiedzê na temat lokalnych instytucji i ich statutowych obowi¹zków.
Rocznie udzielanych jest œrednio ponad tysi¹c porad, w szczególnoœci
z zakresu:
prawa rodzinnego - sprawy dotycz¹ce alimentów, rozwodu itp.,
prawa karnego - przemoc w rodzinie,
œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych,
praw dla osób bezrobotnych,
prawa lokalowego - eksmisje, zad³u¿enia, ochrona praw lokatorów,
orzecznictwa i ulg dla osób niepe³nosprawnych.
Realizacja programu Centrum Aktywnoœci Lokalnej to nie tylko
dawanie, spe³nianie ¿¹dañ, lecz przede wszystkim aktywizowanie samych
mieszkañców do dzia³ania, w³¹czanie ich w rozwi¹zywanie problemów, z jakim
siê borykaj¹. Mobilizowanie mieszkañców prowadzone jest przede wszystkim
poprzez inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich oraz
promowanie dzia³añ wolontarystycznych.
W Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Radomiu od lipca 2000
roku dzia³a Klub Wolontariusza „Przyjaciele”, przez który od czasu powstania
„przewinê³o siê” ponad 300 wolontariuszy (na koniec grudnia 2002 roku
skupia³ on oko³o 250 osób). Wolontariat dzia³aj¹cy w Oœrodku jest nietypowy,
jego trzon stanowi¹ klienci Oœrodka, g³ównie osoby bezrobotne, w szczególnoœci d³ugotrwale, zaœ œrednia wieku wolontariusza wynosi 40 lat. Wolontariusze œwiadcz¹ ró¿norodne us³ugi, m. in.:
na rzecz indywidualnych osób, rodzin (m.in. poprzez pomoc dzieciom
w odrabianiu lekcji; przypilnowanie dziecka, równie¿ niepe³nosprawnego; pomoc w za³atwianiu spraw urzêdowych; rozmowy, spacery
z samotnymi ludŸmi);
przeprowadzaj¹ dzieci przez ulicê w okolicach szkó³ podstawowych
w ramach programu „Bezpieczne przejœcie do szko³y - Miko³aje”,
którego celem jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa dzieci w drodze do
szko³y poprzez przeprowadzanie ich przez ulice na najbardziej
ruchliwych przejœciach w okolicach szkó³ (odby³y siê dwie edycje
programu);
pomoc na rzecz powodzian;
realizuj¹ projekt „Sport dla Jasia i Ma³gosi”, którego celem jest
zwiêkszenie oferty atrakcyjnego spêdzania czasu wolnego przez

98

Przyk³ady samopomocy w Polsce

dzieci i m³odzie¿ w wieku od 10 do 18 lat w okresie jesienno - zimowym
poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w salach
gimnastycznych radomskich szkó³; wolontariusze Klubu „Przyjaciele”
pracuj¹ wspólnie z nauczycielami-wolontariuszami ze szkó³ (odby³y siê
dwie edycje programu);
pomagaj¹ w prowadzeniu grup samopomocowych, œwietlic, ognisk dla
dzieci.
Dziêki dzia³aniom wolontarystycznym, œwiadczeniu pomocy na rzecz innych
ludzi wolontariusze odbudowuj¹ wiarê w siebie i swoje mo¿liwoœci, pozytywny
wizerunek samego siebie, podnosz¹ samoocenê. Dlatego te¿ jest to bardzo
dobry sposób ³agodzenia lub likwidowania skutków psychologicznych
d³ugotrwa³ego pozostawania bez pracy. Wolontariat spe³nia zatem dwie
podstawowe funkcje:
pozwala na rozszerzenie us³ug œwiadczonych na rzecz osób potrzebuj¹cych, które do tej pory nie mog³y byæ zaspakajane;
realizuje podstawowe potrzeby wolontariuszy.
Kolejnym sposobem mobilizowania ludzi do dzia³ania jest inicjowanie
grup samopomocowych i obywatelskich. Grupy tego rodzaju s¹ jednym z najskuteczniejszych metod o¿ywiania œrodowiska, rozwi¹zywania jego
faktycznych problemów oraz zaspokajania rzeczywistych potrzeb jego
mieszkañców. W okresie 2001-2002 pracownicy socjalni radomskiego
Oœrodka zainicjowali ponad 100 takich grup, w tym:
ponad 30 grup wsparcia, których celem jest wzmacnianie w d¹¿eniu
do pokonywania trudnoœci, pomoc w odzyskaniu wiary w siebie
i poczucie w³asnej wartoœci. Grupy kierowane s¹ do osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, rodzin niepe³nych, matek dzieci
specjalnej troski;
oko³o 30 grup o charakterze edukacyjnym skierowanych w szczególnoœci do osób bezrobotnych (ich dzia³anie ma na celu zwiêkszenie
umiejêtnoœci w zakresie aktywnego poszukiwania pracy) oraz rodzin
niepe³nych, wychowanków rodzin zastêpczych i placówek opiekuñczo
- wychowawczych w zakresie gospodarowania bud¿etem, za³atwienia
spraw urzêdowych, opieki nad dzieckiem, dbania o zdrowie i higienê;
ponad 30 grup obywatelskich zajmuj¹cych siê g³ównie organizowaniem czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y oraz estetyk¹ osiedli
(w szczególnoœci w ramach realizacji programu „Bloki”, który
zak³ada aktywizacjê œrodowisk trudnych, najczêœciej wykluczonych
przez innych, i ma na celu ponowne w³¹czenie ich do spo³ecznoœci
osiedla lub miasta; jego g³ównym celem jest zwrócenie uwagi na
problemy tych ludzi oraz zmotywowanie ich do w³¹czenia siê
w dzia³ania na rzecz poprawy swojego funkcjonowania np. poprzez
poprawê estetyki miejsca zamieszkania i ich otoczenia, integracjê
z innymi mieszkañcami oraz zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci),
oko³o 10 grup rekreacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia dla
osób w podesz³ym wieku, osób niepe³nosprawnych i ich rodzin (mini
kluby).
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Praca socjalna i zalety pracy z grup¹
Praca poprzez grupy znalaz³a siê wœród standardów programu
Centrum Aktywnoœci Lokalnej ze wzglêdu na to, ¿e jest to jeden z najlepszych
sposobów mobilizowania ludzi do dzia³ania. Dlaczego tak siê dzieje, ¿e
w³aœnie grupy odgrywaj¹ tak istotn¹ rolê w ¿yciu cz³owieka?
Ju¿ w roku 328 p.n.e. Arystoteles sformu³owa³ zasadê spo³ecznego
oddzia³ywania i przekonywania, uznaj¹c, ¿e „cz³owiek jest z natury istot¹
spo³eczn¹; jednostka, która z natury, a nie przez przypadek, ¿yje poza
spo³ecznoœci¹, jest albo kimœ niegodnym naszej uwagi, albo istot¹ nadludzk¹.
Spo³ecznoœæ jest w naturze czymœ, co ma pierwszeñstwo przed jednostk¹.
Ka¿dy, kto albo nie potrafi ¿yæ we wspólnocie, albo jest tak samowystarczalny,
¿e jej nie potrzebuje i dlatego nie uczestniczy w ¿yciu spo³ecznoœci, jest albo
2
zwierzêciem, albo bogiem". Oznacza to, ¿e generalnie ¿adna ludzka istota nie
jest w stanie funkcjonowaæ poza wspólnot¹ ani radziæ sobie samodzielnie
z zaspakajaniem potrzeb indywidualnych i spo³ecznych. Cz³owiek jest istot¹
stadn¹ i jego ¿ycie jest nierozerwalnie zwi¹zane z przynale¿noœci¹ do wielu
najró¿niejszych zbiorowoœci, takich jak: kategorie spo³eczne, krêgi spo³eczne,
spo³ecznoœci lokalne, wspólnoty, grupy.
Przedmiotem naszego zainteresowania bêd¹ grupy, czyli w najszerszym ujêciu skupiska co najmniej dwóch osób, które w jednym czasie
znajduj¹ siê w jednym miejscu. W tym ujêciu chodzi wy³¹cznie o wspólne
przebywanie w jednym miejscu, w grê nie wchodzi ¿adne wspó³dzia³anie. Tego
rodzaju grupê okreœlamy jako niespo³eczn¹, przyk³adem mog¹ tu byæ np.
kibice na meczu hokejowym. Mimo, ¿e w grupach niespo³ecznych miêdzy
uczestnikami nie zachodzi wspó³dzia³anie, brak jest wiêzi, mo¿na mówiæ o ich
wp³ywie na jednostki i ich zachowanie. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
facylitacji spo³ecznej, czyli wp³ywem fizycznej obecnoœci innych ludzi na
dzia³ania jednostek. Obecnoœæ innych wywo³uje w nas trojakiego rodzaju
reakcje, mo¿e wiêc pobudzaæ ¿ywotnoœæ i czujnoœæ, uwra¿liwiaæ na fakt
poddawania ocenie lub rozpraszaæ uwagê.
W centrum naszego zainteresowania znajduj¹ siê jednak innego
rodzaju grupy okreœlane jako spo³eczne, czyli takie, w których miêdzy
osobami, poza przebywaniem w jednym miejscu i w jednym czasie, zachodzi
wspó³dzia³anie, ma miejsce pewne wspó³uzale¿nienie w zaspokajaniu potrzeb
3
i d¹¿eniu do realizacji wspólnych celów.
Reasumuj¹c, pod pojêciem grupy spo³ecznej nale¿y rozumieæ
zbiorowoœæ charakteryzuj¹c¹ siê nastêpuj¹cymi cechami:
sk³ada siê z wybranej, ograniczonej liczby cz³onków (od dwóch do
kilkudziesiêciu osób),
jest wzglêdnie trwa³a, w odró¿nieniu np. od grupy pasa¿erów
autobusu;
jest zorganizowana i ustrukturalizowana, poszczególne role jej
cz³onków s¹ wyraŸnie zdefiniowane;
zachodz¹ w niej wzglêdnie trwa³e stosunki, czyli interakcje.4
W przypadku grup spo³ecznych mo¿emy mówiæ równie¿ o zasadzie
2

E. Aronson, Cz³owiek jako istota spo³eczna, Warszawa 1995, str. 14-15
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia spo³eczna, Poznañ 1997, str. 356-361
4
D. Walczak-Duraj, Podstawy socjologii, £ódŸ 1998., str. 135
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odrêbnoœci od innych zbiorowoœci, co objawia siê w tworzeniu wœród cz³onków
grupy poczucia przynale¿noœci do niej, st¹d czêsto wystêpuj¹ce przeciwstawienie: my - oni.
Grupy spo³eczne mo¿emy rozpatrywaæ w dwóch aspektach:
.
zadaniowym odnosz¹cym siê do tego, jaki cel, jakie zadania grupa
stawia sobie do wykonania na przyk³ad: wygranie meczu w przypadku
dru¿yny pi³karskiej, wychowania dzieci w przypadku rodziny itp.;
wymiar zadaniowy wi¹¿e siê z czynnikiem produktywnoœci grupy.
Zadania mo¿emy podzieliæ na trzy rodzaje:
zadania produkcyjne, w których okreœlony jest produkt
koñcowy, jaki ma powstaæ w wyniku podejmowanych dzia³añ,
np.: grupa podejmuje siê naprawy sprzêtu na placu zabaw;
zadania dyskusyjne, w przypadku których trudno przewidzieæ
efekt koñcowy, na przyk³ad: gdy grupa podejmuje dyskusjê na
jakiœ temat (np. przestêpczoœci wœród nieletnich, nie zawsze
mo¿e dojœæ do porozumienia i wypracowania wspólnych
wniosków);
zadania polegaj¹ce na rozwi¹zywaniu problemów, kiedy dan¹
kwesti¹ grupa zajmuje siê w œciœle okreœlonym celu np.
sporz¹dzenie raportu na temat przestêpczoœci nieletnich
(okreœlony jest zatem efekt koñcowy dzia³ania grupy, który nie
jest jednak jakimœ konkretnym wytworem materialnym, na
przyk³ad.: sprzêt na placu zabaw, lecz mieœci siê w sferze idei);
spo³ecznym, który odnosi siê do miejsca w grupie poszczególnych
cz³onków oraz wzajemnych zale¿noœci miêdzy nimi; wymiar spo³eczny
zwi¹zany jest z czynnikiem spójnoœci pomiêdzy cz³onkami grupy.
Wymienione aspekty s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane: przy braku
spójnoœci nie ma praktycznie szans na zrealizowanie zamierzonego celu, gdy¿
raczej trudno sk³oniæ ludzi niezwi¹zanych ze sob¹ do poszukiwania
najlepszych rozwi¹zañ i wspólnej pracy. Natomiast w przypadku, gdy jakaœ
grupa osi¹ga sukces, nastêpuje wzrost pozytywnych uczuæ cz³onków grupy do
5
siebie nawzajem.
W literaturze spotykamy wiele ró¿norodnych klasyfikacji grup
spo³ecznych. Np.: ze wzglêdu na wielkoœæ grupy i zwi¹zany z tym typ wiêzi
³¹cz¹cej cz³onków wyró¿niamy grupy pierwotne lub wtórne, ze wzglêdu na
strukturê: grupy formalne lub nieformalne. Natomiast ze wzglêdu na cel
powo³ania wyró¿niamy:
grupy ukierunkowane na wykonanie konkretnego zadania, które to
zadanie ³¹czy ich cz³onków i nadaje im charakter;
grupy ukierunkowane na siebie, w których najwa¿niejsze jest bycie
6
z innymi jako sposób ucieczki przed samotnoœci¹.
¯ycie ka¿dego cz³owieka jest nierozerwalnie zwi¹zane z przynale¿noœci¹
do niezliczonej iloœci grup spo³ecznych (np. rodzina, grupy rówieœnicze,
kole¿eñskie, zawodowe, szkolne, studenckie, itd.). Ich liczba jest tak du¿a, ¿e
5

C. K. Oyster, Grupy, Poznañ 2002, str. 24-25
D. Walczak-Duraj, op. cit., str. 138141; C. de Robertis, H. Pascal , Postêpowanie metodyczne w pracy
socjalnej z grupami i ze spo³ecznoœciami, Katowice 1999, str. 166-168
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nie sposób by³oby je nawet wszystkie wymieniæ. Dzieje siê tak, poniewa¿ grupy
s¹ Ÿród³em si³y dla tworz¹cych je ludzi, dostarczaj¹ emocjonalnego wsparcia
oraz daj¹ mo¿liwoœæ pe³niejszego i bardziej wszechstronnego spojrzenia na
dany problem, a tak¿e mo¿liwoœæ zmierzenia siê z nim. Przynale¿noœæ do
ró¿nego rodzaju grup jest œciœle zwi¹zana z zaspakajaniem ludzkich potrzeb,
jest œrodkiem prowadz¹cym do osi¹gniêcia celów zarówno indywidualnych, jak
i spo³ecznych.
Potrzeba to odczuwany przez cz³owieka brak czegoœ brak okreœlonej
substancji, przedmiotu lub osoby. Istota ludzka odczuwaj¹ca niedobór lub brak
zawsze d¹¿y do znalezienia tego, czego jej brakuje np.: spragniony szuka
wody, osoba samotna drugiego cz³owieka. Cz³owiek w toku swojego ¿ycia uczy
siê nie tylko rozpoznawania swoich potrzeb, lecz tak¿e sposobów ich
7
zaspakajania. Ludzkie potrzeby uk³adaj¹ siê w pewn¹ logiczn¹ sekwencjê od
potrzeb najni¿szych do najwy¿szych. Na dole tej drabiny plasuj¹ siê potrzeby
fizjologiczne, czyli te zwi¹zane z wszelkimi g³odami fizjologicznymi (g³ód,
pragnienie, potrzeba odpoczynku, spe³nienia seksualnego). Po nich pojawiaj¹
siê potrzeby bezpieczeñstwa, a nastêpnie ca³y wachlarz potrzeb
przynale¿noœci, czyli potrzeby uczestnictwa, afiliacji, kochania i bycia
kochanym. Gdy wymienione potrzeby zostaj¹ zaspokojone, pojawiaj¹ siê
kolejne, zwi¹zane z pragnieniem sympatii, postrzegania siebie jako osoby
kompetentnej (potrzeby szacunku), zapotrzebowanie na wiedzê (potrzeby
poznawcze) oraz pragnienie ¿ycia w harmonii, otaczania siê piêknem
(potrzeby estetyczne). Gdy cz³owiek jest syty, czuje siê bezpieczny, kochany,
pewny siebie i twórczy, pojawia siê ostatnia kategoria potrzeb okreœlana jako
potrzeba samorealizacji, zwi¹zana z poszukiwaniem pe³niejszego rozwoju
swojego potencja³u. Potrzeby, zdaniem Maslowa, twórcy przytoczonej
hierarchii potrzeb, na ka¿dym poziomie s¹ wrodzone, jednak wartoœci
kulturowe wp³ywaj¹ na sposób ich wzbudzania i ekspresji. Istotne jest to, ¿e w
pierwszej kolejnoœci musz¹ byæ zaspokojone potrzeby le¿¹ce najni¿ej
w hierarchii, dopiero gdy one zostan¹ zaspokojone zaczynaj¹ pojawiaæ siê
potrzeby wy¿szego rzêdu.8 W grupie ³atwiej zaspokoiæ zarówno te znajduj¹ce
siê na dole hierarchii, jak i te umiejscowione wy¿ej. Dziêki nim mo¿na nie tylko
zdobyæ po¿ywienie, dach nad g³ow¹, ale mo¿na te¿ czuæ siê bezpieczniej,
pewniej, ¿yæ spokojniej. Mo¿liwe staje siê równie¿ zaspokojenie potrzeb
przynale¿noœci wiêzi, mi³oœci, przyjaŸni. Kontakt z innymi ludŸmi jest szans¹
na zdobycie powa¿ania z ich strony, co ma istotny wp³yw na wzrost poczucia
w³asnej wartoœci oraz kszta³towanie lub zwiêkszenie ró¿nych umiejêtnoœci,
zdobycie wiedzy, niezbêdnych informacji, samorealizacjê, itp. Potrzeby
uaktywniaj¹ ludzi, motywuj¹ do podejmowania dzia³añ w celu ich zaspokojenia.
W literaturze spotykamy wiele klasyfikacji motywów ludzkiego dzia³ania, które
najczêœciej uwzglêdniaj¹ m.in. osobiste potrzeby, indywidualne cechy
osobowoœciowe, cele dzia³ania. Niektórzy ludzie podejmuj¹ dzia³ania
w zwi¹zku z potrzeb¹ za³atwienia jakiegoœ okreœlonego interesu spo³ecznego,
np. aktywnoœæ zwi¹zana z koniecznoœci¹ budowy drogi; inni w wyniku
pojawienia siê potrzeby poparcia okreœlonych wartoœci, czy te¿ idei, na
przyk³ad.: organizowanie pomocy na rzecz powodzian. Motywem do dzia³ania
mo¿e byæ równie¿ potrzeba kreowania pozytywnego wizerunku siebie w
7
8

M. Przetacznik-Gierowska, G. Makie³³o-Jar¿a, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1989, str. 242-243
P. G. Zimbardo, Psychologia i ¿ycie, Warszawa 2002, str. 444-445
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Inspiracj¹ w tym wypadku jest chêæ osi¹gniêcia w³asnych ambicji, potrzeba
samorealizacji.
Nieco inn¹ typologiê motywacji skierowan¹ na dobro w³asne i ogólne
przytacza za Jolant¹ Supiñsk¹ Ma³gorzata Za³uska. Wynika z niej, ¿e
motywem do dzia³ania w zakresie dobra w³asnego, którego pod³o¿e jest natury
egoistycznej, s¹:
interes w³asny-dzia³ania podejmowane s¹ w celu za³atwienia spraw
osobistych lub dotycz¹cych najbli¿szego otoczenia danej jednostki np.
chêæ pozyskania zas³ug, czy te¿ wsparcia psychicznego;
zdobywanie doœwiadczeñ grupy mog¹ byæ sposobem na zdobywanie
nowych umiejêtnoœci, nawi¹zywania nowych kontaktów np. w przypadku bezrobotnych mo¿e to byæ sposób na wyjœcie z domu i wykazanie siê aktywnoœci¹ spo³eczn¹;
zobowi¹zania osoby, które w przesz³oœci doœwiadczy³y pomocy ze
strony innych ludzi, odczuwaj¹ potrzebê „oddania d³ugu”, czyli chc¹
teraz pomóc innym;
potrzeby towarzyskie s¹ zwi¹zane z zapotrzebowaniem na
towarzystwo innych ludzi, zagospodarowanie nadmiaru wolnego
czasu, co jest szczególnie wa¿ne dla osób, które zaprzesta³y pracy
zawodowej, utraci³y bliskie osoby itp.;
rozwój zainteresowañ zwi¹zany jest z potrzeb¹ samorealizacji poprzez
rozwijanie swoich pasji, zami³owañ, pog³êbianie wiedzy.
W zakresie dobra ogólnego, czyli zorientowanego na drugiego cz³owieka,
motywem dzia³ania jest:
altruizm, czyli kierowanie siê w postêpowaniu dobrem innych
i wykazywanie siê gotowoœci¹ do poœwiêceñ oraz czerpanie zadowolenia z tego typu dzia³añ;
interesowny altruizm, czyli ska¿ony elementami osobistymi;
altruizm interesowny wystêpuje w dwóch odmianach jako altruizm
w interesie zbiorowoœci ograniczonej, czyli takiej, która powstaje
i istnieje niezale¿nie od ludzkiej aktywnoœci (np. spo³ecznoœæ mieszkañców) oraz altruizm w interesie zbiorowoœci samoorganizuj¹cej siê
na pod³o¿u okreœlonej potrzeby lub d¹¿enia, czyli zale¿y od celowej
aktywnoœci oraz œwiadomych decyzji cz³onków zbiorowoœci.9
Znaczenie grup w ¿yciu cz³owieka zosta³o docenione przez teoretyków pracy
socjalnej, co w latach dwudziestych XX wieku zaowocowa³o wykszta³ceniem
siê na jej gruncie metody pracy grupowej. W po³owie lat trzydziestych pracê z
grup¹ (group work) uznano za drug¹ oficjaln¹ metodê pracy socjalnej. W
literaturze spotykamy wiele ró¿nych definicji tej metody. Generalnie zwraca siê
w nich uwagê na to, ¿e praca z grup¹ polega na spo¿ytkowaniu grupy oraz
stosunków w niej panuj¹cych dla rozwoju jednostki oraz dopomaganiu grupie w
jej rozwoju jako podstawowej komórce spo³ecznej. Zdaniem Giseli Konopki jest
to metoda, która pomaga jednostkom wzbogaciæ swoje funkcjonowanie
spo³eczne poprzez celowe doœwiadczenia grupowe i radziæ sobie efektywniej
10
z osobistymi, grupowymi i spo³ecznymi problemami.
Jerzy Szmagalski, analizuj¹c ró¿ne podejœcia i definicje pracy
grupowej, zwraca uwagê na jej najbardziej istotne elementy, do których nale¿y
9

M. Za³uska, J. Boczoñ (red.), Organizacje pozarz¹dowe w spo³eczeñstwie obywatelskim,
Katowice 1998, str. 74-79
10
T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika spo³eczna, Warszawa 1995, str. 245
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zaliczyæ:
uruchomienie w poszczególnych uczestnikach grupy idei wzajemnej
pomocy;
wykorzystywanie procesu grupowego, czyli dynamicznej sekwencji
zdarzeñ, które pojawiaj¹ siê w ka¿dej grupie i s¹ zwi¹zane ze wspólnym
rozwi¹zywaniem problemów, wyra¿aniem stanów emocjonalnych
wobec innych, kszta³towaniem stosunków interpersonalnych,
wp³ywaniem na innych (poniewa¿ w grupie pojawiaj¹ siê zarówno
czynniki korzystne, jak i niekorzystne, chodzi o to, ¿eby maksymalnie
wykorzystywaæ te korzystne, zaœ minimalizowaæ te, których wp³yw
mo¿e byæ niekorzystny);
wzmacnianie zdolnoœci cz³onków grupy do samodzielnego
i autonomicznego funkcjonowania, zarówno jako indywidualne
jednostki, jak i jako grupy;
wykszta³cenie w poszczególnych cz³onkach grup umiejêtnoœci
polegaj¹cych na wykorzystywaniu grupowego doœwiadczenia
11
w ró¿nych innych sytuacjach ¿yciowych.
W dzia³aniach socjalnych, animacyjnych mo¿na wykorzystywaæ
ró¿norodne typy grup. Ich katalog nie jest spraw¹ zamkniêt¹, albowiem
kreatywnoœæ tworz¹cych je osób jest nieograniczona i mo¿na go stale
rozszerzaæ. Poni¿ej przedstawiam kilka najbardziej popularnych typologii,
które najczêœciej s¹ do siebie zbli¿one, ale jednoczeœnie rozszerzaj¹ wachlarz
typów. Na wstêpie warto odwo³aæ siê do podejœcia do metody pracy grupowej
jako elementu pracy socjalnej, jak i wychowawczej. Pogl¹d ten zosta³
zaprezentowany przez Aleksandra Kamiñskiego (przytoczony przez Jerzego
Szmagalskiego), który wyró¿ni³ trzy odmiany metody grupowej:
grupy rozwojowo wychowawcze maj¹ce na celu wspieranie rozwoju
osobowoœci jednostek identyfikuj¹cych siê z celami i wartoœciami danej
grupy; tego typu grupy maj¹ s³u¿yæ ludziom, którzy normalnie
funkcjonuj¹ w placówkach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
itp.,
grupy rewalidacyjne maj¹ce na celu oddzia³ywanie na jednostki
fizycznie lub spo³ecznie niedostosowane w celu usprawnienia ich
spo³ecznego funkcjonowania; ten rodzaj grup mo¿na inicjowaæ we
wszelkich placówkach opiekuñczo-wychowawczych i kulturalnoedukacyjnych, których dzia³alnoœæ jest nastawiona na pracê z osobami
niedostosowanymi lub na profilaktykê niedostosowañ spo³ecznych;
grupy psychoterapeutyczne winny s³u¿yæ usprawnieniu spo³ecznemu i psychicznemu jednostek przy wykorzystaniu technik
psychologii klinicznej; tego rodzaju grupy mog¹ byæ prowadzone
w poradniach specjalistycznych i placówkach opiekuñczo wychowawczych.
Kazimiera Wódz w ksi¹¿ce „Praca socjalna w miejscu zamieszkania” przytacza
bardzo ciekawe, nieco szersze podejœcie do podzia³u grup autorstwa M. E.
Hartforda:
grupy, których g³ówne cele s¹ zwi¹zane z rzeczywistymi potrzebami
11

tam¿e, str. 244
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i oczekiwaniami ich uczestników np. s¹ to grupy edukacyjne,
socjalizacyjne, terapeutyczne, w których obecnoœæ innych osób
stanowi element pozytywnego doœwiadczenia, wzmacniaj¹cego
skutecznoœæ dzia³añ edukacyjnych, terapeutycznych, itp.;
grupy maj¹ce na celu kszta³towanie wzajemnych relacji miêdzy
uczestnikami a otoczeniem, w którym osoby te na co dzieñ funkcjonuj¹;
w tym przypadku uczestnictwo w grupie s³u¿y poprawie stosunków
cz³onków grupy z osobami spoza niej, np. z rodzin¹, kolegami;
grupy, stawiaj¹ce przed sob¹ konkretne zadania do wykonania czy te¿
problemy do rozwi¹zania omawiaj¹ problemy, opracowuj¹ i realizuj¹
projekty;
grupy podejmuj¹ce wspólne dzia³ania na rzecz najbli¿szego
œrodowiska, inicjuj¹ ró¿ne dzia³ania, akcje, maj¹ce na celu jego
ulepszenie np. grupy obywatelskie, samopomocowe;
grupy podejmuj¹ce ró¿ne akcje o charakterze ponadlokalnym np.:
ochrona œrodowiska naturalnego.12
Carol K. Oyster proponuje podzia³ grup na trzy rodzaje, które z za³o¿enia
powo³ywane s¹ po to, by zainicjowaæ w uczestnikach jak¹œ przemianê:
grupy treningowe s³u¿¹ce wyposa¿eniu cz³owieka w wiedzê i umiejêtnoœci, których mu brakuje, a które chcia³by posiadaæ. W grupach tego
rodzaju mo¿na zdobyæ umiejêtnoœci zwi¹zane z komunikacj¹,
s³uchaniem, podejmowaniem decyzji, rozwi¹zywaniem konfliktów.
Mog¹ siê one równie¿ zajmowaæ rozwi¹zywaniem problemów
¿yciowych np. jak wychowywaæ dzieci. Praca takiej grupy jest zbli¿ona
do zajêæ szkolnych, zaœ grupy s¹ powo³ywane na okreœlony czas
niezbêdny do zdobycia wiedzy lub umiejêtnoœci z danego zakresu.
Lider ró¿ni siê od pozosta³ych cz³onków grupy tylko tym, ¿e jest
specjalist¹ w dziedzinie (nie musi jednak posiadaæ z tego zakresu
dyplomów wy¿szych uczelni), któr¹ obejmuje trening.
grupy terapeutyczne maj¹ce za zadanie u³atwiæ ludziom
rozwi¹zywanie problemów, wobec których okazali siê bezradni. Ludzie
ci potrzebuj¹ fachowej pomocy, aby osi¹gn¹æ zmianê. Grupy tego
rodzaju musz¹ byæ prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów,
zaœ spotkania winny odbywaæ siê regularnie, przez d³u¿szy czas. Grupy
takie s¹ najczêœciej tworzone w placówkach lecznictwa psychiatrycznego.
grupy samopomocy sk³adaj¹ce siê z osób borykaj¹cych siê z problemem podobnego typu. Tego rodzaju grupy nie s¹ prowadzone przez
wykwalifikowanych terapeutów, chocia¿ uczestnicy grupy mog¹
korzystaæ z ich pomocy w sytuacjach trudnych. Czêsto liderem grupy
jest osoba dotkniêta tym samym problemem, co pozostali cz³onkowie.
Grupy tego rodzaju maj¹ byæ bezpiecznym miejscem, w którym
spotykaj¹ siê ludzie prze¿ywaj¹cy podobne lub takie same problemy,
aby uczyæ siê od siebie nawzajem radzenia sobie z nimi i stawiania im
13
czo³a.
12

K. Wódz, Praca socjalna w œrodowisku zamieszkania, Katowice 1998, str. 146-147
C. K. Oyster, op. cit., Poznañ 2002, str. 333-336
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Samopomoc, czyli k³opoty z definicj¹
Niemal we wszystkich przytoczonych powy¿ej typologiach grup
pojawi³o siê pojêcie samopomocy, które jest równie¿ nierozerwalnie zwi¹zane
z programem Centrum Aktywnoœci Lokalnej. Zanim wiêc przejdziemy do
dalszych rozwa¿añ, konieczne jest wyjaœnienie, co siê pod tym pojêciem kryje.
•ród³os³ów pojêcia samopomoc nie jest zbyt skomplikowany, gdy¿
jasno z niego wynika, ¿e chodzi o pomoc sobie, czyli wykorzystanie w³asnego
potencja³u w przezwyciê¿eniu ró¿nych trudnoœci. Mimo to w dostêpnych
encyklopediach, s³ownikach has³o samopomoc nie zosta³o umieszczone.
Pojawia siê ono co prawda kilkaset razy w internecie, jednak pod nim ukrywaj¹
siê nie definicje, lecz wyjaœnienia dotycz¹ce firm ubezpieczeniowych,
zwi¹zków funkcjonuj¹cych pod tak¹ nazw¹, np. Samopomoc Ch³opska.
W XV tomie Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga wœród kilku
znaczeñ pojawia siê wyjaœnienie, i¿ samopomoc to d¹¿enie pewnej grupy ludzi
do rozwijania swoich si³ gospodarczych przez dzia³alnoœæ wspólnymi si³ami,
bez uciekania siê do œrodków i urz¹dzeñ publicznych.14 Nie jest to objaœnienie
w pe³ni satysfakcjonuj¹ce i wyjaœniaj¹ce znaczenia samopomocy, które mo¿na
odnieœæ do grup samopomocowych. Choæ pewien jego fragment dotycz¹cy
d¹¿enia grupy ludzi do wspólnych dzia³añ, bez czekania na to, ¿e za³atwi to
jakaœ instytucja, nieco sprawê rozœwietla. Zdaniem Ma³gorzaty Za³uskiej
samopomoc jako najstarsza forma organizacji ¿ycia spo³ecznego wykszta³ci³a
siê na gruncie wzajemnej pomocy i wspó³pracy podejmowanej w celu
przetrwania w sytuacjach zagro¿enia. Stanowi³a ona jeden z ogromnie
wa¿nych sposobów walki z wrogiem w czasie zaborów i podczas wojen i pozwoli³a na zachowanie narodowej to¿samoœci. Obecnie tego rodzaju dzia³ania
pojawiaj¹ siê wówczas, gdy brak jest instytucji mog¹cej za³atwiæ okreœlone
problemy lub zaspokoiæ jakieœ potrzeby, a procedury w nich stosowane s¹ zbyt
skomplikowane przy ma³ej skutecznoœci. Mog¹ te¿ one pojawiaæ siê w wyniku
bezsilnoœci wobec niekompetencji i arogancji osób odpowiedzialnych za dan¹
dziedzinê ¿ycia spo³ecznego.15
Samopomoc wyrasta z poczucia wyalienowania i zarazem z instynktu
samozachowawczego, gdy¿ w trudnej sytuacji najczêœciej szuka siê pomocy
i szans na przetrwanie. Dzia³ania samopomocowe mo¿na rozpatrywaæ w
trzech wymiarach:
makrosojcologicznym polegaj¹cym na solidarnym dzia³aniu poza
systemem uregulowañ prawnych i pañstwowych funduszy na rzecz
innych populacji znajduj¹cych siê w potrzebie np. organizowanie
pomocy ¿ywnoœciowej dla g³oduj¹cych narodów;
mikrosocjologicznym polegaj¹cym na dzia³aniach podejmowanych
przez ma³e grupy na rzecz wspólnoty lub te¿ niesienie pomocy
potrzebuj¹cym, znajduj¹cym siê na zewn¹trz danej grupy;
indywidualnym, czyli zwi¹zanym z aktywnoœci¹ na rzecz zaspakajania
potrzeb w³asnych.
Pojedynczy cz³owiek czerpie bardzo wiele korzyœci z dzia³alnoœci
samopomocowej. Czêœæ z nich ma charakter materialny, zaœ zdecydowanie
14

Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, Kraków 1995, str. 221
M. Za³uska i J. Boczoñ (red.), op.cit., str. 79-80
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wiêksza czeœæ ma znaczenie psychologiczne. Do drugiej grupy nale¿y
zaliczyæ:
samodoskonalenie,
samoakceptacjê,
akceptacjê przez innych, pokonanie nieœmia³oœci i zahamowañ
w kontaktach z innymi,
zwiêkszenie lub wykszta³cenie umiejêtnoœci wyra¿ania uczuæ i myœli,
prze³amywanie samotnoœci i izolacji,
wydobycie ze stanu przygnêbienia,
ukszta³towanie umiejêtnoœci pomagania,
zainteresowanie sprawami innych,
rozwijanie ¿yciowej zaradnoœci,
16
obudzenie nadziei.
Zdaniem Riesmanna i Carrola samopomoc jest strategiczn¹ reakcj¹ na
wspó³czesny œwiat, w którym rodz¹ siê coraz to nowe problemy, kurcz¹ siê
natomiast zasoby i wzrasta zapotrzebowanie na nowe, specjalistyczne
rozwi¹zania. Jej rola jest tym istotniejsza, ¿e cz³onkowie grup
samopomocowych nie tylko pomoc otrzymuj¹, lecz tak¿e j¹ œwiadcz¹, czyli
czyni¹ zale¿nych biorców aktywnymi dawcami pomocy. Ta cecha jest
szczególnie istotna z punktu widzenia pracownika socjalnego. Z tego punktu
widzenia osoba uzale¿niona od alkoholu stanowi nie tylko problem, lecz tak¿e
potencja³. Partnerstwo pomiêdzy osobami zawodowo pomagaj¹cymi a grupami samopomocowymi sprawia, ¿e pomoc jest du¿o skuteczniejsza. Ruch
samopomocowy, który od kilkunastu lat rozkwita na ca³ym œwiecie, w szczególnoœci dostrze¿ony zosta³ w Stanach Zjednoczonych, gdzie uznaje siê jego
wartoœci miêdzy innymi ze wzglêdu na:
nastawienie na wspó³pracê, a nie rywalizacjê;
antyelitarnoœæ i antybiurokratycznoœæ;
po³o¿enie nacisku na doœwiadczenie, albowiem cz³onkami grup s¹
osoby maj¹ce ten sam lub podobny problemem, a wiêc znaj¹ce go od
wewn¹trz;
podejœcie pragmatyczne, wed³ug którego nale¿y robiæ to, co mo¿na, bo
wiadomo, ¿e nie da siê natychmiast rozwi¹zaæ wszystkich problemów;
wspólne, najlepiej rotacyjne kierownictwo;
pomaganie sobie poprzez pomoc innym;
odrzucanie wizji pomocy jako us³ugi, któr¹ mo¿na kupiæ lub sprzedaæ;
podkreœlanie w³asnego potencja³u w kierowaniu w³asnym ¿yciem;
wiarê w znaczenie ma³ych kroków i w mo¿liwoœæ zmian;
prostotê i nieformalnoœæ;
koncentracjê na pomaganiu wiedzê, jak mo¿na uzyskaæ pomoc, jak jej
udzielaæ i jak pomagaæ sobie.17
Na znaczenie samopomocy zwrócili uwagê wszyscy teoretycy i praktycy
zajmuj¹cy siê grupami, st¹d te¿ w literaturze mo¿na spotkaæ wiele definicji tego
typu grup. Dwie z nich przedstawione zosta³y wczeœniej, teraz pora na
najbardziej pe³n¹ i powszechn¹, czyli definicjê sformu³owan¹ przez A. H. Katza
16
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i E. Bandera, któr¹ cytuje Ma³gorzata Za³uska w przywo³ywanej ju¿ pracy
„Organizacje pozarz¹dowe w spo³eczeñstwie obywatelskim”:
Grupy samopomocowe s¹ dobrowolnymi, ma³ymi strukturami
grupowymi, nastawionymi na wzajemn¹ pomoc i osi¹gniecie
okreœlonego celu. S¹ one zwykle tworzone przez ludzi uznaj¹cych siê
za równych sobie, którzy skupili siê, aby sobie pomóc w zaspokojeniu
wspólnej potrzeby, przezwyciê¿aniu wspólnego upoœledzenia lub
utrudniaj¹cych ¿ycie problemów oraz osi¹gniêcia po¿¹danych
zmian spo³ecznych i (lub) osobowoœciowych. Za³o¿yciele i cz³onkowie
takich grup uwa¿aj¹, ¿e ich potrzeby nie s¹ lub nie mog¹ byæ
zaspokojone przez istniej¹ce instytucje spo³eczne lub za ich
poœrednictwem. Grupy samopomocowe k³ad¹ nacisk na wzajemne
oddzia³ywanie twarz¹ w twarz i na osobist¹ odpowiedzialnoœæ swoich
cz³onków. Grupy te czêsto dostarczaj¹ pomocy materialnej, jak równie¿
wsparcia emocjonalnego. Czêsto s¹ zorientowane przyczynowo
i propaguj¹ idee oraz wartoœci, dziêki którym ich cz³onkowie mog¹
18
osi¹gn¹æ wzbogacone poczucie to¿samoœci.
Przyk³adem grup samopomocowych mog¹ byæ grupy wsparcia, które
dostarczaj¹ pomocy psychologicznej, wzmacniaj¹ w d¹¿eniu do pokonania
trudnoœci, pomagaj¹ w odzyskaniu wiary w siebie i poczucie w³asnej wartoœci.
Skupiaj¹ one ludzi o podobnych problemach ¿yciowych dotycz¹cych ich
samych lub ich bliskich. Jest to grupa równoprawnych uczestników, których
celem jest wzajemne zapewnienie pomocy i oparcia w radzeniu sobie z w³asnymi problemami, w doskonaleniu swego psychologicznego funkcjonowania
oraz zwiêkszonej skutecznoœci w³asnych dzia³añ nie jestem sam, razem
³atwiej. •ród³em pomocy jest tu wzajemny wysi³ek, umiejêtnoœci i wiedza
cz³onków, czêsto o podobnych kolejach losu czy doœwiadczeniach ¿yciowych.
Grupy wsparcia mog¹ byæ tworzone i prowadzone wy³¹cznie przez
samych zainteresowanych, ale te¿ ich cz³onkami mog¹ byæ profesjonaliœci
z ró¿nych dziedzin psychologii, pedagogiki itp. Grupê tak¹ okreœlamy jako
profesjonaln¹ grupê wsparcia.19
W literaturze amerykañskiej (twórcami s¹ M. Lenin i D. V. Perkins) spotykamy
podzia³ grup samopomocowych na piêæ rodzajów:
grupy skupiaj¹ce ludzi naznaczonych spo³ecznie, okreœlanych przez
spo³ecznoœæ, w której ¿yj¹, jako odbiegaj¹ce od normy np. alkoholicy,
byli skazani, narkomani, homoseksualiœci, psychicznie upoœledzeni
itp.;
grupy osób zwi¹zane z ludŸmi „naznaczonymi”, cierpi¹ce z powodu
konsekwencji tego piêtna np.: ma³¿onkowie, dzieci alkoholików,
chorych psychicznie, wiêŸniów;
grupy ludzi z problemami, które nie powoduj¹ „naznaczenia”
spo³ecznego, ale przyczyniaj¹cych siê do spo³ecznej izolacji np.:
wdowy, samotne matki lub ojcowie, rodzice dzieci nieuleczalnie
18
19

Ma³gorzata Za³uska i Jerzy Boczoñ (red.), op. cit. str. 80-81
tam¿e, str. 84

108

Przyk³ady samopomocy w Polsce

chorych;
grupy etniczne, religijne, rasowe s³u¿¹ce jako œrodek obrony przed
dyskryminacj¹ ze strony spo³ecznych wiêkszoœci oraz zachowania
to¿samoœci kulturowej;
grupy powo³ywane do rozwi¹zania problemów spo³ecznych zarówno
o charakterze lokalnym i ponadlokalnym np.: grupy ekologiczne, grupy
obywatelskie walcz¹ce o poprawê warunków ¿ycia lokalnej spo20
³ecznoœci itp.
Grupy samopomocowe mog¹ zajmowaæ siê ró¿norodnymi problemami:
czêœæ z nich koncentruje siê na problemach, które gdy raz dotkn¹
cz³owieka, trapi¹ go do koñca ¿ycia i skazuj¹ osoby nim dotkniête na
ci¹g³¹ walkê; do takich problemów zaliczamy np.: uzale¿nienie od
alkoholu, hazardu;
inne maj¹ charakter czasowy ich cz³onkowie spotykaj¹ siê tylko do
chwili, dopóki potrzebuj¹ wzajemnej pomocy i wsparcia; grupy tego
rodzaju umo¿liwiaj¹ kontakt ludziom, którzy znaleŸli siê w podobnej
sytuacji i mog¹ sobie wzajemnie pomóc; przyk³adem takiej grupy mog¹
byæ osoby, które straci³y bliskiego cz³onka rodziny, matki samotnie
21
wychowuj¹ce dzieci.
Funkcje grup samopomocowych
Grupy samopomocowe mog¹ stanowiæ zacz¹tek organizacji pozarz¹dowych, g³ównie dlatego, ¿e ich funkcje s¹ identyczne i mo¿na je rozpatrywaæ na
dwóch poziomach:
funkcji zwi¹zanych z zaspakajaniem potrzeb i aspiracji cz³onków
grupy,
funkcji zwi¹zanych z zaspakajaniem potrzeb szerszej spo³ecznoœci.
Wœród funkcji zwi¹zanych z zaspakajaniem potrzeb i aspiracji cz³onków grupy
nale¿y wymieniæ:
funkcjê afiliacji bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na jedn¹ z podstawowych
potrzeb ka¿dego cz³owieka, czyli potrzebê przynale¿noœci,
zaspokojenie której warunkuje równowagê psychiczn¹;
.
potrzeba ta mo¿e byæ zaspokojona np.: poprzez przyst¹pienie
do grupy ludzi maj¹cych podobne problemy, zainteresowania;
funkcjê ekspresyjn¹, która polega na umo¿liwieniu jednostce
samorealizacji poprzez rozwijanie zainteresowañ, pog³êbianie wiedzy
(funkcja ta mo¿e byæ realizowana przez grupy o charakterze
edukacyjnym);
funkcjê pomocow¹ zwi¹zan¹ z niesieniem bezpoœredniej pomocy
swoim cz³onkom w chwili, gdy znajd¹ siê oni w potrzebie np. pomoc
materialna, zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa.
Spoœród funkcji zwi¹zanych z zaspakajaniem potrzeb szerszej spo³ecznoœci
20
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nale¿y wymieniæ:
funkcjê integracyjn¹ polegaj¹c¹ na udziale w tworzeniu lub odbudowaniu wiêzi spo³ecznych, doprowadzeniu do zbli¿anie siê do siebie
przedstawicieli danej spo³ecznoœci;
funkcjê wychowawcz¹ polegaj¹c¹ w szczególnoœci na przyczynianiu
siê do swoistego wychowania spo³eczeñstwa, uczenia tolerancji i akceptacji dla osób niepe³nosprawnych czy upoœledzonych, wra¿liwoœci na
los drugiego cz³owieka, pomocy w wyrównywaniu braków w sferze
psychofizycznej;
funkcjê reprezentacji wyra¿ania punktów widzenia i interesów grup,
22
negocjacji z sektorem publicznym jest to funkcja grupy nacisku.
Wymienione przyk³adowo funkcje realizowane przez szeroko rozumiane grupy
samopomocowe s¹ potwierdzeniem tego, jak wa¿ne s¹ to podmioty w ¿yciu
spo³ecznym.
Grupy o charakterze wewnêtrznym i zewnêtrznym
Z punktu widzenia pracownika socjalnego (tak¿e animatora
zatrudnionego w innych instytucjach) najwiêksze znaczenie maj¹ grupy nastawione na wywo³ywanie zmian osobowoœciowych lub spo³ecznych. W animacji
spo³ecznej grupami takimi s¹ szeroko rozumiane grupy samopomocowe, które
³¹cz¹ w sobie elementy wsparcia i edukacji. Chodzi o takie ma³e struktury
grupowe, które skupiaj¹c ludzi o podobnych problemach wykorzystuj¹ ich
potencja³ do œwiadczenia wzajemnej pomocy w drodze do rozwi¹zania lub
z³agodzenia istniej¹cego problemu, zaspokojenia okreœlonej potrzeby oraz w
razie potrzeby wyposa¿aj¹ ich w niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoœci, co pozwala
w sposób bardziej efektywny rozwi¹zywaæ codzienne problemy oraz zwalczaæ
stres.
Grupy te mogê mieæ charakter:
zewnêtrzny
wówczas s¹ one nakierowane na wprowadzanie
zmian w œrodowisku lokalnym np. w zakresie dbania o estetykê
miejsca zamieszkania, bezpieczeñstwo, itp. ten rodzaj grup
nazywamy grupami obywatelskimi;
wewnêtrzny kiedy s¹ nakierowane na pomoc w³asnym cz³onkom,
zarówno w zakresie zwiêkszenia ich wiedzy, umiejêtnoœci, jak
i udzielania wsparcia emocjonalnego, doskonalenia wewnêtrznego
23
jednostek.
Pracownicy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Radomiu inicjuj¹
zarówno grupy o charakterze zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym.
Grupy o charakterze zewnêtrznym powstaj¹ najczêœciej w celu
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, np. poprzez tworzenie
boisk, remontowanie placów zabaw oraz zmianê estetyki osiedla. Ten ostatni
cel jest najczêœciej realizowany przez grupy inicjowane w ramach programu
22
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„Bloki”, który zak³ada aktywizacjê œrodowisk trudnych, najczêœciej
wykluczonych, i ma na celu ponowne w³¹czenie ich do spo³ecznoœci. Tworzone
z mieszkañców osiedli, w których program jest realizowany, grupy podejmuj¹
dzia³ania maj¹ce na celu zmianê wizerunku domów, mieszkañ i ich otoczenia.
Grupy te nakreœlaj¹ dla siebie konkretny plan dzia³añ, który nastêpnie jej
cz³onkowie realizuj¹. Ich zadania s¹ najró¿niejsze, jedne z nich np. sprz¹taj¹
piwnice i pomieszczenia socjalne, inne odnawiaj¹ te pomieszczenia, jeszcze
inne sprz¹taj¹ przyleg³y teren lub tworz¹ trawniki, klomby. Liczebnoœæ
cz³onków grup obywatelskich jest doœæ zró¿nicowana od trzech do dwudziestu
kilku osób. Okres dzia³ania tych grup jest uzale¿niony od czasu potrzebnego na
wykonanie danego zadania.
Grupy o charakterze wewnêtrznym s¹ skierowane w szczególnoœci do osób
bezrobotnych, samotnych matek, rodzin wielodzietnych, matek dzieci
specjalnej troski. Ich g³ównym celem jest wzajemne wsparcie, zaœ w razie
potrzeby wyposa¿enie w odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Na przyk³ad
w przypadku osób bezrobotnych chodzi o zwiêkszenie umiejêtnoœci w zakresie
poruszania siê po wspó³czesnym rynku pracy. Analiza œrodowisk bezrobotnych
pozwoli³a na wysnucie wniosków, ¿e poza stresem spowodowanym
d³ugotrwa³ym pozostawaniem bez pracy, ich wiedza i umiejêtnoœci w zakresie
poruszania siê po wspó³czesnym rynku pracy jest minimalna. Co prawda
urzêdy pracy organizuj¹ ró¿nego rodzaju kursy z tego zakresu, jednak nie dla
wszystkich osób udzia³ w nich jest wystarczaj¹cy. Najczêœciej szkolenia takie
trwaj¹ zbyt krótko (tydzieñ), zaœ cz³onkami grupy s¹ osoby, których poza
problemem nie ³¹czy nic, tzn. w jednej grupie s¹ osoby m³ode, stare, z d³ugim
sta¿em oraz takie, które nigdy nie pracowa³y itp. Z jednej strony nie ma nic
z³ego w takim sk³adzie, poniewa¿ ró¿norodnoœæ daje szanse na zetkniêcie siê
ró¿nego rodzaju doœwiadczeñ, ale te¿ z drugiej strony trudno, zw³aszcza w tak
krótkim czasie, porozumieæ siê tak ró¿nym osobom. Nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e
bez ¿adnych problemów dojd¹ do porozumienia np. 40-letnia kobieta z wykszta³ceniem podstawowym, z 15 letnim sta¿em pracy, 5-letnim bezrobociem,
samotnie wychowuj¹ca troje dzieci z 25-letni¹ kobiet¹ z wykszta³ceniem
wy¿szym, pozostaj¹ca na utrzymaniu dobrze sytuowanych rodziców, bez
doœwiadczeñ zawodowych. Zbyt krótki czas trwania szkoleñ równie¿ nie
sprzyja wszystkim wiele osób potrzebuje zdecydowanie wiêcej czasu na to, by
wykszta³ciæ nowe umiejêtnoœci, zw³aszcza wtedy, gdy byli przyzwyczajeni do
tego, ¿e to praca na nich czeka a nie odwrotnie.
W grupach inicjowanych przez pracowników socjalnych spotykaj¹ siê
osoby, które poza problemem bezrobocia ³¹cz¹ inne cechy np. zbli¿ony wiek,
sta¿ pracy, doœwiadczenia ¿yciowe. Taki dobór daje szanse na lepszy kontakt
i mo¿liwoœæ wzajemnego wsparcia, albowiem grupy te nie ograniczaj¹ siê do
edukacji, lecz maj¹ na celu równie¿ wzmocnienie psychiczne. Grupy te dzia³aj¹
przez d³u¿szy czas od 6 do 12 miesiêcy, œredni czas jednego spotkania to 23
godziny. Taka sytuacja, przy ma³ej liczbie cz³onków (œrednio 8-10 osób),
stwarza mo¿liwoœæ na zdobycie zak³adanych umiejêtnoœci i wiedzy przez
wszystkich uczestników bez wzglêdu na ich poziom intelektualny. Ka¿dy
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z uczestników mo¿e æwiczyæ niezbêdne umiejêtnoœci, np. rozmowê z pracodawc¹, tak d³ugo a¿ przestanie mieæ jakiekolwiek braki czy zahamowania w
tym zakresie. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku klientów pomocy
spo³ecznej, w szczególnoœci d³ugotrwale bezrobotnych, których dotknê³y
wszystkie skutki psychologiczne zwi¹zane z tym problemem. Analiza
dzia³alnoœci tych grup wskazuje, ¿e rezultaty s¹ zadawalaj¹ce. Co prawda
liczba osób, które podjê³y pracê, nie jest wysoka (zaledwie kilka osób), ale
poprawie uleg³o funkcjonowanie uczestników. Potrafi¹ stawiæ czo³a
przeciwnoœciom losu, odmowa przyjêcia do pracy ju¿ ich nie za³amuje,
odzyskali wiarê w siebie i w³asne mo¿liwoœci, nawi¹zali nowe przyjaŸnie.
Przyk³ad grupy samopomocowej dla bezrobotnych kobiet
zainicjowanej przez pracowników socjalnych w rejonie nr 9
W Rejonie Pracy Socjalnej nr 9 wœród œrodowisk korzystaj¹cych z pomocy 80 osób to bezrobotne kobiety samotnie wychowuj¹ce dzieci. Brak
pracy oraz oparcia w drugiej osobie powoduje, ¿e kobiety te staj¹ siê coraz
bardziej bezradne, wyobcowane, maj¹ poczucie ni¿szoœci, bezsensu oraz
braku stabilizacji i poczucia bezpieczeñstwa. Powodem takiego stanu rzeczy
jest przede wszystkim brak sta³ego Ÿród³a dochodu, brak pracy i szans na jej
podjêcie. Pozostawanie bez pracy ma wp³yw na samoocenê, izolacjê.
Bezrobotne kobiety, poza wsparciem materialnym, potrzebuj¹ wsparcia
psychicznego, podniesienia poczucia w³asnej wartoœci, zdobycia lub
wzmocnienia umiejêtnoœci z zakresu komunikacji interpersonalnej,
autoprezentacji, poruszania siê po wspó³czesnym rynku pracy. Pracownicy
socjalni uznali, ¿e pewnym sposobem z³agodzenia tych problemów jest
zainicjowanie dla nich grupy wsparcia. Powsta³ wiêc projekt utworzenia grupy
skierowanej do 15 kobiet w wieku 30-50 lat, pozostaj¹cych bez pracy co
najmniej trzy lata i samotnie wychowuj¹cych dzieci. Partnerami jego realizacji
by³y: Caritas Diecezji Radomskiej, Powiatowy Urz¹d Pracy, Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej.
Za³o¿onym celem by³o zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa 15 kobiet w ci¹gu roku (styczeñ grudzieñ 2001 roku). Spotkania grupy odbywa³y siê raz na
dwa tygodnie, jedno spotkanie trwa³o œrednio dwie godziny. Ich sta³ym
elementem by³a wymiana doœwiadczeñ i wzajemne wspieranie siê w codziennych troskach. Ponadto odbywa³y siê warsztaty z zakresu autoprezentacji,
komunikacji, pozytywnego myœlenia, przygotowywania odpowiednich
dokumentów dla potencjalnych pracodawców, dbania o wygl¹d zewnêtrzny.
Kobiety w³¹czy³y siê równie¿ w lokalne imprezy festyny, rajdy, ogniska. W poszczególnych spotkaniach uczestniczy³o œrednio 10-12 kobiet.
Z przeprowadzonej na zakoñczenie oceny wynika, ¿e kobiety by³y bardzo
zadowolone z uczestnictwa w grupie. Dziêki niej mog³y wyjœæ z domu,
spêdzaj¹c czas w mi³ym towarzystwie, wymieniæ siê doœwiadczeniami,
czerpaæ wsparcie od innych ludzi. Ze szczegó³owych rezultatów nale¿y
wymieniæ:
zadowolenie i wzrost samooceny, które pojawi³o siê u dziesiêciu kobiet,
poprawê wygl¹du zewnêtrznego zaobserwowano u dziesiêciu kobiet,
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wzrost poczucia bezpieczeñstwa deklarowa³o dziesiêæ kobiet,
poziom otwartoœci zwiêkszy³ siê u oœmiu kobiet,
zaprzestanie korzystania ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej zaistnia³o
w przypadku dwóch kobiet.
Po zakoñczeniu projektu czeœæ kobiet wyrazi³a chêæ dalszego
uczestnictwa w podobnych zajêciach. W zwi¹zku z tym powsta³ kolejny projekt
kontynuuj¹cy dzia³ania grupowe. Jego cel i metody pracy by³y zbli¿one do
pierwszego, bo takie by³o zapotrzebowanie uczestniczek. W projekcie
realizowanym od stycznia do grudnia 2002 roku uczestniczy³o osiem kobiet z
wy¿ej opisanej grupy i piêæ nowych. Spotkania odbywa³y siê raz w miesi¹cu
i mia³y charakter wspieraj¹co-edukacyjny. Od stycznia 2003 roku grupa
usamodzielni³a siê.
Jak wspomnia³am podobne grupy inicjowane s¹ tak¿e dla matek rodzin
wielodzietnych, które wychowuj¹c czworo i wiêcej dzieci borykaj¹ siê na co
dzieñ z mnóstwem problemów. Nadmiar trosk i obowi¹zków powoduje, ¿e
czêsto zapominaj¹ one o sobie, brakuje im czasu na wypoczynek, rozrywkê.
Ich ¿ycie zamyka siê praktycznie w czterech œcianach, jednym miejscem
spaceru jest najbli¿szy sklep, koœció³, a jedyn¹ obc¹ osob¹, z któr¹ utrzymuj¹
kontakt ekspedientka ze sklepu. Tak sytuacja Ÿle wp³ywa na ich stan
psychiczny, co z kolei negatywnie odbija siê na stosunkach rodzinnych.
Tworzenie grup dla tych kobiet ma na celu przede wszystkim wzmocnienie
psychiczne, odreagowanie narastaj¹cego stresu. Uczestnictwo w grupie
pozwala na wyjœcie z domu oraz poœwiêcenie czasu samej sobie. Spotkanie
z osobami dŸwigaj¹cymi na swych barkach podobny problem pozwala równie¿
na wymianê doœwiadczeñ, uzyskanie wsparcia. Jest to tak¿e szansa na mi³e
spêdzenie czasu, szansa na rozmowy o modzie, dbaniu o wygl¹d itp. W razie
potrzeby kobiety maj¹ mo¿liwoœæ spotkania siê z ró¿nego rodzaju
specjalistami, np. lekarzem, prawnikiem, pedagogiem czy te¿ fryzjerk¹.
Spotkanie grup odbywaj¹ siê najczêœciej co dwa tygodnie i trwaj¹ od dwóch do
trzech godzin. Z wypowiedzi uczestniczek wynika, ¿e udzia³ w spotkaniach
grup jest dla nich odskoczni¹ od codziennych k³opotów, jednoczeœnie pomaga
rozwi¹zywaæ bie¿¹ce problemy, dziêki wymianie doœwiadczeñ z innymi
matkami. Znajduj¹ tu zrozumienie, którego czêsto brakuje im w swoim
œrodowisku, gdzie czasem spotykaj¹ siê z uwagami, ¿e nikt im nie kaza³ mieæ
tylu dzieci. Grupa jest dla nich szans¹ na nawi¹zanie nowych znajomoœci, co
pozwala na odbudowê ¿ycia towarzyskiego. Jeœli cz³onkowie grup chc¹ siê
nadal spotykaæ, odbywa siê to ju¿ bez udzia³u pracowników socjalnych.
Grupa wsparcia dla kobiet wychowuj¹cych od trzech do szeœciorga
dzieci w rejonie pracy socjalnej nr 5 „Radosna rodzina”
Na oko³o tysi¹c rodzin objêtych pomoc¹ w rejonie nr 5 224 to rodziny
wielodzietne wychowuj¹ce od trojga do szeœciorga dzieci. W tej grupie rodzin
czêœciej ni¿ w innych wystêpuje problemem z zaspakajaniem podstawowych
potrzeb. Nadmiar trosk i obowi¹zków, brak czasu na wypoczynek wp³ywa na
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stan psychiczny matek. Ich ¿ycie ogranicza siê do czterech œcian domu, co
powoduje izolacjê, zani¿a samoocenê, wywo³uje brak wiary we w³asne
mo¿liwoœci, a to z kolei negatywnie odbija siê na stosunkach rodzinnych.
Pracownicy socjalni uznali, ¿e form¹ pomocy na rzecz tych kobiet mo¿e byæ
utworzenie grupy samopomocowej. Projekt skierowano do dziesiêciu kobiet
w wieku 25-45 lat, wychowuj¹cych od trojga do szeœciorga dzieci. Jest on
realizowany od listopada 2002 roku, przewidywany czas zakoñczenia to
czerwiec 2003 roku. Partnerami w jego realizacji s¹: pielêgniarka
œrodowiskowa, psycholog i uczennice z zak³adu fryzjerskiego.
Celem projektu jest wzmocnienie stanu psychicznego poprzez
zwiêkszenie poczucia w³asnej wartoœci i podwy¿szenia samooceny wœród
dziesiêciu matek. Droga do niego wiedzie poprzez odbywaj¹ce siê raz
w miesi¹cu spotkania. Podczas nich ma miejsce wymiana doœwiadczeñ,
wzajemne wspieranie siê. Ponadto odbywaj¹ siê zajêcia z pielêgniark¹,
fryzjerk¹, psychologiem, których celem jest zwiêkszenie wiedzy w zakresie
dbania o zdrowie i wygl¹d.
W spotkaniach uczestniczy jedenaœcie kobiet. Kobiety s¹ zadowolone z tego,
¿e mog¹ wyjœæ z domu, porozmawiaæ z kimœ, kto ma podobne problemy,
czegoœ nowego siê nauczyæ. Koñcowa ocena zostanie przeprowadzona po
zakoñczeniu realizacji projektu.
Pracownicy socjalni Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Radomiu
inicjuj¹ równie¿ grupy dla m³odych, samotnych matek, których umiejêtnoœci
w zakresie wychowania dzieci s¹ na bardzo niskim poziomie. Nie wynios³y one
z domu odpowiednich wzorców, brak im wsparcia ze strony rodziny, samotnie
musz¹ siê borykaæ z problemami dnia codziennego. Wspólne spotkania
z osobami o tym samych problemach pozwalaj¹ ³atwiej stawiæ temu czo³a, zaœ
zajêcia z pedagogami i psychologami dotycz¹ce rozwoju dzieci oraz spraw
zwi¹zanych z wychowaniem umo¿liwiaj¹ nabycie wiedzy i umiejêtnoœci w tym
zakresie. To z kolei zapobiega pope³nianiu b³êdów wychowawczych, pozwala
na stworzenie dzieciom warunków do lepszego i pe³niejszego rozwoju,
umo¿liwia wytworzenie g³êbszych wiêzi emocjonalnych w relacjach matka
dziecko.
Grupa psychoedukacyjna dla matek samotnie wychowuj¹cych dzieci
„Szko³a matek” zainicjowana w rejonie pracy socjalnej nr 3
Analiza œrodowisk matek samotnie wychowuj¹cych dzieci
przeprowadzona przez pracowników socjalnych pozwoli³a na wysnucie
wniosków, i¿ wiele z nich ma problemy wychowawcze z dzieæmi. Bardzo czêsto
trudnoœci te wynikaj¹ nie ze z³ej woli, lecz z braku wiedzy i umiejêtnoœci w tym
zakresie. Uznano, ¿e sposobem rozwi¹zania tego problemu mo¿e byæ grupa
psychoedukacyjna. Powsta³ projekt skierowany do dwunastu samotnych
matek, rozwiedzionych lub w separacji, w wieku 28-40 lat, wychowuj¹cych
dzieci w wieku 6-15 lat.
Celem funkcjonowania grupy jest dostarczenie matkom nowych oraz
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doskonalenie posiadanych umiejêtnoœci wychowawczych, umo¿liwiaj¹cych
wytworzenie g³êbokich wiêzi emocjonalnych w relacjach matka - dziecko;
wspieranie ich w roli wychowawczej, uœwiadamianie znaczenia wiêzi jako
czynnika wp³ywaj¹cego na prawid³owy rozwój dziecka i ochronê przez
zagro¿eniami. Do wspó³pracy zaproszono pedagoga i psychologa w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3.
Projekt realizowany by³ od wrzeœnia 2002 do maja 2003 roku.
Spotkania odbywa³y siê co dwa tygodnie, jedno spotkanie trwa³o oko³o
czterech godzin. W ich trakcie mia³a miejsce wzajemna wymiana doœwiadczeñ
oraz warsztaty dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z wychowaniem dzieci, np. Jak
pomóc dzieciom, by radzi³y sobie z w³asnymi uczuciami? Uwalnianie dziecka
od grania ról, zamiast stosowania kar, zachêcanie do samodzielnoœci.
Z wypowiedzi uczestniczek oraz prowadzonej podczas spotkañ obserwacji
wynika, ¿e kobiety by³y bardzo zadowolone ze spotkañ z osobami o zbli¿onych
problemach oraz z fachowcami od spraw wychowania. Kobiety zwiêkszy³y
swoj¹ wiedzê o rozwoju dziecka i wychowaniu oraz wzmocni³y siê w roli
wychowawczej.
Zastanówmy siê, jakie s¹ podobieñstwa i ró¿nice miêdzy grupami
samopomocowymi o charakterze wewnêtrznym i zewnêtrznym? Otó¿ w obu
przypadkach sk³adaj¹ siê one z niewielkiej iloœci równych sobie osób od dwóch
do kilkudziesiêciu. W przypadku grup o charakterze wewnêtrznym ta liczba nie
powinna byæ wiêksza ni¿ 12-15 osób, w tych zewnêtrznych mo¿e byæ nieco
wy¿sza. Cz³onkowie grup musz¹ pozostawaæ we wzajemnych kontaktach
i musi ich ³¹czyæ wspólny cel, winni te¿ reprezentowaæ podobne normy i wartoœci.
W przypadku grup o charakterze wewnêtrznym konieczne jest
nawi¹zanie miêdzy uczestnikami wiêzi emocjonalnych, albowiem bez nich nie
pojawi siê wzajemne wsparcie i pomoc. W grupie o charakterze zewnêtrznym
grupie obywatelskiej miêdzy cz³onkami nie musz¹ nawi¹zaæ siê wiêzi
emocjonalne. Wspólna praca polegaj¹ca np. na zorganizowaniu patroli
obywatelskich w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa na osiedlu czy zbudowaniu
drogi nie wymaga pojawienia siê g³êbszych wiêzi miêdzy cz³onkami grup,
wystarcz¹ chêci uczestników do podjêcia wspólnych dzia³añ. Grupy mog¹ byæ
inicjowane dla zaspokojenia potrzeby indywidualnej lub zbiorowej lub te¿
rozwi¹zywania problemów, którymi nikt nie zajmuje siê w stopniu
wystarczaj¹cym. Inicjatorem mo¿e byæ jedna lub kilka osób, najczêœciej
zmêczonych, roz¿alonych i zniechêconych zaistnia³¹ sytuacj¹. Przynale¿noœæ
do grup samopomocowych jest generalnie dobrowolna, chocia¿ na zachodzie
spotyka siê równie¿ takie, do których przystêpuje siê z nakazu, np. s¹du, który
proponuje tak¹ formê zamiast aresztu. Trzeba by siê zastanowiæ, czy i w pracy
socjalnej takiej formy nie nale¿a³oby stosowaæ, np. dla rodziców
zaniedbuj¹cych swoje obowi¹zki wobec dzieci, co mo¿e groziæ ich odebraniem
i umieszczeniem w placówce.
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Proces tworzenia grupy
Wiele miejsca poœwieci³am grupom, ró¿nym ich rodzajom i znaczeniu,
pora zaj¹æ siê tym, w jaki sposób grupy siê tworzy, jakie etapy nale¿y przejœæ,
by grupa powsta³a. Zanim grupa fizycznie zaistnieje, osoba, chc¹ca j¹
zainicjowaæ, musi odbyæ wiele dzia³añ przygotowuj¹cych to wydarzenie.
Proces ten jest okreœlany jako proces tworzenia grupy i sk³ada siê
z nastêpuj¹cych etapów:
rozpoznanie problemu - diagnoza; etap ten polega na:
.
ustaleniu potrzeb, problemów danej populacji;
.
dokonaniu oceny tych potrzeb, problemów
jakiego s¹
rodzaju, na jakim terenie wystêpuj¹, jak siê objawiaj¹,
kogo dotycz¹, jak s¹ odczuwane przez poszczególne
grupy (bezpoœrednio zainteresowane problemem, czyli
ocena si³ wewnêtrznych
motywacji i zainteresowania
osób oraz innych osób ze œrodowiska, czyli presji spo³ecznej);
opracowanie projektu, w którym nale¿y okreœliæ:
cele tworzenia grupy,
sk³ad grupy wielkoœæ, stworzenie kryteriów doboru i rekrutacji
cz³onków grupy,
rodzaj cz³onkostwa (dobrowolna lub przymusowa, grupa
otwarta czy zamkniêta),
sposób dzia³ania i œrodki do jego realizacji,
harmonogram dzia³añ,
sposób oceny realizacji projektu;
realizacja projektu:
rozmowy z potencjalnymi cz³onkami grupy w sprawie ich
przy³¹czenia siê do niej (w przypadku osób, które znamy,
osobie inicjuj¹cej grupê przed spotkaniem, w przypadku
osób nieznanych tak¹ rozmowê nale¿y przeprowadziæ
podczas pierwszego spotkania),
przygotowanie sytuacji,
zaproszenie zainteresowanych,
24
przeprowadzenie spotkania wstêpnego.
W przypadku obu rodzajów grup samopomocowych rozpoznanie problemu
polega na okreœleniu, jaka jest istota problemu i na jakim terenie wystêpuje,
oraz ustaleniu celu, do jakiego nale¿y d¹¿yæ. W przypadku grup obywatelskich
wystarcz¹ dane dotycz¹ce terenu i liczby osób, której dotyczy. Nieco
dok³adniejsze informacje nale¿y zebraæ w przypadku tworzenia grup o charakterze wewnêtrznym. Tu trzeba bli¿ej poznaæ dane demograficzne dotycz¹ce
osób dotkniêtych problemem. Pewne ró¿nice pojawiaj¹ siê tak¿e, jeœli chodzi
o kryteria doboru cz³onków grup:
w grupach o charakterze zewnêtrznym
obywatelskim jedynym
kryterium doboru jest problem, jaki ³¹czy ludzi, np. z³y stan danej drogi
i chêæ jej wyremontowania;
w grupach o charakterze wewnêtrznym nale¿y zastosowaæ nieco
24

C. de Robertis, H. Pascal, Postêpowanie metodyczne w pracy socjalnej w grupami i ze spo³ecznoœciami,
Katowice 1999 r., str. 201-204; Materia³y szkoleniowe BORIS
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dok³adniejsze kryteria doboru, gdy¿ poza problemem cz³onkowie grupy
winni stanowiæ zbiór bardziej jednorodny, np. ze wzglêdu na wiek, p³eæ,
stan rodziny itp.
Zaproszenie na spotkanie w obu przypadkach powinno byæ poprzedzone
indywidualnymi rozmowami, ¿eby poznaæ potencjalnych kandydatów
i przedstawiæ im ideê dzia³añ. Sposób zapraszania na spotkania jest nieco
odmienny, albowiem na spotkanie grupy obywatelskiej mo¿na zapraszaæ za
pomoc¹ ulotek, plakatów, og³oszeñ, na spotkanie grupy samopomocowej
preferuje siê zaproszenia imienne. Wyj¹tek stanowi¹ grupy organizowane
przez specjalistów nie znaj¹cych potencjalnych cz³onków, kiedy zaproszenia
realizowane s¹ w podobny sposób jak w przypadku grup obywatelskich (tak
najczêœciej organizowane s¹ grupy w Niemczech).
Realizacja etapów przygotowawczych winna byæ stosunkowo prosta dla
pracowników socjalnych, albowiem mog¹ oni tworzyæ grupy dla swoich
klientów, których potrzeby z racji pe³nionych funkcji powinni mieæ
zdiagnozowane.
Nieco trudniejsz¹ spraw¹ mo¿e byæ prowadzenie spotkañ z cz³onkami grupy,
albowiem wielu pracownikom brak jest pe³nych umiejêtnoœci w pracy grupowej
i musz¹ te umiejêtnoœci kszta³towaæ.
Szczególnie wa¿ne, ale i trudne, jest pierwsze spotkanie potencjalnych
cz³onków grupy od jego przebiegu mo¿e zale¿eæ jej zaistnienie oraz
funkcjonowanie, dlatego te¿ nale¿y siê do niego bardzo dobrze przygotowaæ.
Nale¿y zadbaæ o nastêpuj¹ce elementy:
przestrzeñ wa¿ny jest dobór miejsca, w którym odbêdzie siê
spotkanie (miejsce mo¿e mieæ wp³yw na samopoczucie uczestników
np.: osoba niewierz¹ca nie przyjdzie na spotkanie do koœcio³a), jego
wielkoœæ dostosowana do liczby uczestników (np.: w przypadku grupy
wsparcia powinna to byæ sala kameralna), wystrój sali, ustawienie
krzese³ itp.);
czas wa¿ny jest dobór dnia, godzina spotkania (najlepiej jeœli jest to
œrodek tygodnia, ale nie pi³karska œroda) oraz czas jego trwania
(spotkanie nie powinno byæ zbyt d³ugie ani zbyt krótkie);
dynamika spotkania (granie na emocjach, stosowanie elementów
zapadaj¹cych w pamiêæ, odpowiedni dobór osoby prowadz¹cej i zaproszonych goœci);
rezultat (nale¿y okreœliæ, z jakim rezultatem wyjdziemy);
styl (dbanie o dobr¹ atmosferê, przestrzeganie norm grzeczno25
œciowych, przestrzeganie nakreœlonego czasu).
Spotkanie wstêpne potencjalnych cz³onków grupy jest wa¿ne zarówno w przypadku osób, z którymi przeprowadzone zosta³y rozmowy, jak i w przypadku
tych, z którymi ¿adne rozmowy nie by³y prowadzone. Podczas takiego
spotkania osoby maj¹ mo¿liwoœæ poznaæ siê, zdobyæ wiêcej informacji na
temat grupy i celu jej dzia³ania oraz wyraziæ swoje wobec niej oczekiwania. Ta
sesja pozwala równie¿ na wyjaœnienie wszelkich w¹tpliwoœci, dziêki czemu
potencjalni uczestnicy mog¹ pozbyæ siê lêków, obaw. Podczas niej
wypracowywanie s¹ regu³y dotycz¹ce funkcjonowania grupy i postêpowania
25

M. Doyle, D. Straus, Sposób na dobre zebranie, Warszawa 1997, str. 187-206
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poszczególnych cz³onków oraz ustalany jest wspólny plan dzia³añ. Wstêpne
spotkanie ma u³atwiæ uczestnikom podjêcie decyzji o przyst¹pieniu do grup lub
te¿ odst¹pienie od tego zamiaru.26 Pierwsze spotkanie to nie tylko szansa na
poznanie siê, lecz tak¿e okazja do „wylania ¿ali”, co jest szczególnie wa¿ne
w grupach o charakterze zewnêtrznym.
Gdy zapadnie decyzja o przyst¹pieniu do grupy, przed osobami
prowadz¹cymi grupê czy te¿ pracuj¹cymi poprzez ni¹ pojawiaj¹ siê nowe
problemy zwi¹zane z jej funkcjonowaniem, od czego w znacznym stopniu
zale¿y jej skutecznoœæ. Bêdzie ono prawid³owe, jeœli cz³onkowie grupy bêd¹
m.in.:
mieæ poczucie przynale¿noœci do grupy i odczuwaæ pozytywne
nastawienie innych cz³onków grupy do siebie;
wiedzieæ, czego grupa od nich oczekuje i na czym ma polegaæ ich
aktywne uczestnictwo, oraz czuæ, ¿e ich wysi³ek jest doceniany;
mieæ wp³yw na ustalanie regu³, celów i planowanie sposobów ich
realizacji oraz podejmowanie decyzji.
Budowaniu dobrej wspó³pracy i mi³ej atmosfery podczas spotkañ s³u¿y
bli¿sze poznanie siê cz³onków grupy, co pomaga równie¿ w budowaniu
27
zaufania, które jest niezbêdne do skutecznego dzia³ania. W dobrze dzia³aj¹cej
grupie ka¿dy z cz³onków winien czuæ siê odpowiedzialny za kierowanie grup¹,
a zatem ka¿demu nale¿y umo¿liwiæ uczestnictwo w jej prowadzeniu. Ka¿dy
z cz³onków grupy winien mieæ mo¿liwoœæ sprawdzenia siê w tej roli. W tym
miejscu pojawia siê rola facilitatora, czyli osoby usprawniaj¹cej dzia³anie.
Facilitator to osoba, która nie jest przywódc¹, liderem, lecz jedynie kimœ,
kto prowadzi spotkanie, moderuje dyskusje, u³atwia jej przebieg,
podejmowanie decyzji i konkretnych dzia³añ, mo¿e te¿ sugerowaæ pewne
sprawy, proponowaæ rozwi¹zania, zachêcaæ do wypowiadania siê. Dobrze jest,
gdy cz³onkowie grupy wymieniaj¹ siê w tej roli i za ka¿dym razem spotkanie
prowadzi ktoœ inny. Pozwala to wszystkim sprawdziæ siê w roli facilitatora, a jednoczeœnie lepiej rozumieæ innych, którzy prowadz¹ spotkanie, co z kolei
pozwala staæ siê lepszym cz³onkiem grupy. Pojawienie siê w grupie facilitatora
nie przeszkadza ani nie zagra¿a osobie przewodnicz¹cego czy te¿ lidera, jeœli
taka osoba jest w grupie potrzebna. Rola tych osób winna bowiem polegaæ na
28
reprezentowaniu interesów na zewnêtrz, a nie prowadzeniu spotkañ.
Pod pojêciem lidera, przywódcy nale¿y rozumieæ osobê, które zosta³a
wyznaczona lub wybrana przez cz³onków grupy do kierowania ni¹. O legalnym
przywództwie mówimy wówczas, gdy w³adza zosta³a danej osobie przekazana
przez grupê. W przypadku, gdy dana osoba zdobywa w³adzê sama,
wykorzystuj¹c brak sprzeciwu, mamy do czynienia z przywództwem
samozwañczym. Lider grupy winien, tak jak pozostali jej cz³onkowie, przede
wszystkim przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych norm. Wymagane s¹ równie¿ pewne
cechy i umiejêtnoœci, jakimi musi charakteryzowaæ siê przywódca. Nale¿¹ do
nich m.in.: umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów i wzbudzania zaufania, inicjatywa, elastycznoœæ, racjonalnoœæ.
Poniewa¿ celem przywódcy jest wp³yw na zachowanie innych, winien on
stanowiæ pewien wzór do naœladowania. Zdaniem House'a sukces grupy jest
26
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uzale¿niony od wyboru w³aœciwego, jednego z czterech wyró¿nianych
przez niego stylów przywództwa:
dyrektywny,
zorientowany na osi¹gniêcia,
udzielaj¹cy wsparcia,
uczestnicz¹cy.
Dwa pierwsze style zorientowane s¹ na zadania i strukturê, natomiast trzeci i
czwarty na relacje interpersonalne. Stosowanie poszczególnych stylów kierowania winno byæ dostosowane do bie¿¹cej sytuacji.29 Osoba prowadz¹ca grupê
winna zawracaæ uwagê na dwa aspekty jej funkcjonowania:
treœci, czyli tego, co siê dzieje,
procesu, czyli jak to siê odbywa.
Treœci, czyli np. fakty, pomys³y, propozycje, opinie odnosz¹ siê do
podejmowanych przez grupê dzia³añ, bie¿¹cych zadañ, czyli do tego, co siê
dzieje. S¹ to te elementy, na których skupia siê uwaga uczestników. Proces,
czyli odczucia, postawy, relacje, emocje, niezgodnoœci, stanowi¹ to, co mo¿e
nam powiedzieæ jak siê dzieje. S¹ to wszystkie elementy odnosz¹ce siê do
tego, co rozgrywa siê miêdzy uczestnikami podczas wspólnej pracy, czyli
takich zjawisk jak próba si³, ró¿nice w stylu pracy, ukryte cele,
niewypowiedziane odczucia, niepisane regu³y, jakimi kieruje siê grupa. Wa¿ne
s¹ tu m.in. relacje miedzy poszczególnymi osobami kto najczêœciej mówi, kto
milczy, kto z kim rozmawia, kto przewodzi, kto siê podporz¹dkowuje, w jaki
sposób poszczególne osoby wykorzystuj¹ swój wp³yw na grupê, wspó³zawodnictwo, czy ka¿dy ma mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê itp.30
Osoba prowadz¹ca grupê musi zawsze pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z cz³onków
grupy wnosi do niej inny baga¿ doœwiadczeñ, przekonañ, nawyków,
charakterów. Ogromnym zatem wyzwaniem jest po³¹czenie tych osób w
pewn¹ ca³oœæ, zd¹¿aj¹c¹ do jednego celu. Realizuj¹c to zadanie nie mo¿na
zapominaæ, ¿eby przy w³¹czaniu poszczególnych osób w realizacjê
konkretnych zadañ uwzglêdniaæ ich predyspozycje, mo¿liwoœci, wiedzê, itp.
W ten sposób ka¿dy z uczestników bêdzie móg³ znaleŸæ swoje miejsce w grupie, swoj¹ rolê, w której bêdzie siê najlepiej czu³.31
Funkcjonowanie ka¿dej zbiorowoœci, a wiêc i grupy, zwi¹zane jest z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia ró¿norodnych konfliktów, których Ÿród³a mog¹ tkwiæ w samej grupie lub poza ni¹. Wynikaj¹ one g³ównie z zak³óceñ komunikacyjnych,
niezgodnoœci charakterów, sprzecznoœci interesów, itp. Rozpoznanie konfliktu
oraz podjêcie czynnoœci w celu jego rozwi¹zania w sposób korzystny dla
wszystkich stron bior¹cych w nim udzia³ nale¿y do podstawowych zadañ osób
prowadz¹cych grupy. Twórcze rozwi¹zanie problemów wi¹¿e siê z realizacj¹
nastêpuj¹cych etapów:
nawi¹zanie kontaktu ze stronami konfliktu;
przygotowanie dobrych warunków do spotkania;
przeprowadzenie rozmowy miêdzy stronami konfliktu;
32
zawarcie umowy.
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Oczywiœcie zawsze lepiej zapobiegaæ powstaniu sytuacji
konfliktowych, ni¿ je rozwi¹zywaæ. Zmniejszyæ mo¿liwoœæ wystêpowania
mo¿na m.in. poprzez jasne sformu³owanie norm grupowych, kontrolowanie
przep³ywu informacji, zw³aszcza dotycz¹cych zasobów i zysków,
odseparowanie poszczególnych cz³onków od grupy w przypadku zagro¿enia
33
wybuchu konfliktu.
Pracuj¹c z grupami nale¿y zawsze pamiêtaæ, ¿e ¿adna z nich nie stoi
w miejscu, lecz ulega ci¹g³ym przemianom, czyli rozwija siê. Mechanizm
rozwoju grupy zwi¹zany jest ze zmianami zachodz¹cymi w niej w czasie.
W literaturze spotykamy wiele teorii dotycz¹cych rozwoju grup. Jedn¹ z nich
prezentuje Carol Oyster (przy wykorzystaniu modeli Tuckmana i Jensena oraz
Cohena), wyró¿niaj¹c szeœæ etapów rozwoju grupy:
1. DEKLARACJA CZ£ONKOSTWA to etap powolnego wy³aniania siê grupy,
w którym nie ma jeszcze ustalonych norm, sprecyzowanych ról. Poszczególne
osoby nie wiedz¹, czego mog¹ siê po grupie spodziewaæ. W przypadku
pozytywnych doœwiadczeñ z udzia³u w innych grupach mo¿e pojawiæ siê
entuzjastyczne w³¹czenie siê w dzia³ania grupowe, gdy jednak skojarzenia s¹
negatywne, pojawia siê du¿a ostro¿noœæ w sposobie anga¿owania siê w grupê.
Generalnie w tym okresie mamy do czynienia z mi³¹, choæ nieco sztuczn¹
atmosfer¹ ka¿dy chce zrobiæ na innych jak najlepsze wra¿enie, st¹d nie do
koñca ods³ania swoje prawdziwe oblicze. Innych cz³onków grupy najczêœciej
postrzegamy przez pryzmat stereotypów, np. osobom atrakcyjnym fizycznie
przypisujemy same cechy pozytywne, osoby rude postrzegamy jako fa³szywe.
Etap ten, mimo braku konfliktów, jest zwi¹zany jednak z pewnym niepokojem,
m.in. dotycz¹cym tego, czy uczestnictwo w grupie nie przyczyni siê do utraty
niezale¿noœci, samodzielnoœci.
2. TWORZENIE SIÊ SUBGRUP na tym etapie cz³onkowie grupy ju¿ siê znaj¹,
czuj¹ siê ze sob¹ coraz lepiej, nastêpuje wzrost wzajemnego zaufania.
Poszczególne jednostki zaczynaj¹ rozpoznawaæ w grupie te osoby, które
postrzegaj¹ jako bliskie sobie np. ze wzglêdu na podobieñstwo p³ci,
wykszta³cenia, pogl¹dów, czêsto te podobieñstwa doprowadzaj¹ do tworzenia
siê podgrup. Etap ten koñczy siê zawi¹zaniem w grupie koalicji, które mog¹
chcieæ przej¹æ w³adzê w grupie, co zapocz¹tkowuje wewnêtrzne konflikty.
Wzrastaæ zaczyna niezadowolenie, pojawiaj¹ siê wzajemne pretensje, które
wybuchn¹ w fazie nastêpnej.
3. KONFRONTACJA to prze³omowy, ale najbardziej krytyczny moment
rozwoju grupy. Podczas tej fazy skrywane dot¹d pretensje, wzajemne ¿ale
wybuchaj¹ z ca³¹ si³¹. W zwi¹zku z kryzysem powraca niepewnoœæ, niepokój
o to, co bêdzie dalej, czy uda siê przetrwaæ. Mimo ¿e taka sytuacja generalnie
niepokoi cz³onków grupy, jest ona dowodem, ¿e rozwój grupy przebiega
prawid³owo, albowiem ludzie zdobywaj¹ siê na konfrontacjê wtedy, gdy maj¹
zaufanie do pozosta³ych cz³onków grupy i oczekuj¹ na w³aœciw¹ reakcjê z ich
strony. Na tym etapie mog¹ pojawiæ siê trzy rodzaje konfliktu:
konflikt fa³szywy, kiedy to pod pojêciem konfliktu skrywa siê zwyk³e
33
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nieporozumienie, np. nag³e wyjœcie uczestnika ze spotkania nie musi
oznaczaæ lekcewa¿enia z jego strony, lecz mo¿e byæ spowodowane
koniecznoœci¹ za³atwienia wa¿nej sprawy;
konflikt kontyngenty narastaj¹cy wokó³ prawdziwej sprzecznoœci,
która wy³ania siê podczas miêdzyludzkich interakcji np. ci¹g³e
spóŸnianie siê jednego z cz³onków grupy zmusza pozosta³ych
cz³onków do czekania na niego; konflikt mo¿e zostaæ rozwi¹zany
poprzez zmianê zachowania spóŸnialskiego lub jeœli jego
spóŸnienie jest zwi¹zane z koniecznoœci¹ za³atwienia wa¿nych
spraw, np. odebranie dziecka z przedszkola, przesuniecie godziny
spotkania;
konflikt narastaj¹cy Ÿród³em bywa najczêœciej jakaœ skrywana,
nierozwi¹zana sprawa, np. konflikt miêdzy poszczególnymi
cz³onkami grupy, które prowadz¹ ze sob¹ nieustanne potyczki (czêsto
z bardzo b³ahego powodu) parali¿uj¹ce wszelkie dzia³ania.
Dwa pierwsze konflikty s¹ typowe i ich rozwi¹zanie nie przysparza grupie
¿adnych problemów, trzeci jednak mo¿e wp³ywaæ destrukcyjnie, poniewa¿ nie
tylko trudno go rozpoznaæ, ale jeszcze trudniej znaleŸæ z niego wyjœcie.
4. USTALANIE NORM nazwa tego etapu nie oznacza, ¿e wczeœniej grupa nie
dzia³a³a w oparciu o normy. Normy kszta³tuj¹ funkcjonowanie grupy na ka¿dym
etapie jej dzia³ania i pojawiaj¹ siê ju¿ w momencie powo³ania grupy, kiedy to
ustalane s¹ pierwsze zasady jej funkcjonowania. Gdy jednak cz³onkowie grupy
lepiej siê poznaj¹, zaczynaj¹ czuæ siê swobodnie, przychodzi moment refleksji
nad sensem obowi¹zuj¹cych norm, dlatego te¿ ju¿ w wyniku pierwszych
konfliktów nastêpuje ich modyfikacja. Etap ten jest doœæ spokojny w ¿yciu
grupy, charakteryzuje go niski poziom napiêcia, wysoki poziom zaufania, wiara
w stabilizacjê i umiejêtnoœæ rozwi¹zywania konfliktów (pod warunkiem, ¿e w fazie poprzedniej nie zosta³y naruszone podstawowe normy spo³eczne). W tym
miejscu przychodzi czas na dopracowanie norm, ich zmodernizowanie,
w zwi¹zku z pojawieniem siê ró¿nic indywidualnych. £atwiej wiêc ustaliæ
zasady w zakresie podzia³u pracy w oparciu o faktyczne kwalifikacje, predyspozycje i umiejêtnoœci. W tej fazie cz³onkowie grupy identyfikuj¹ siê z ni¹,
maj¹ poczucie jednoœci oraz œwiadomoœæ wspólnych celów. Role s¹
przydzielone i jasno okreœlony jest ich zakres. Oznacza to, ¿e na tym etapie
32
normy s¹ czytelne i jasne dla wszystkich cz³onków grupy.
W tym miejscu warto siê zatrzymaæ przy pojêciu norma co w³aœciwe ono
oznacza? Dla potrzeb tego opracowania przyjmiemy, ¿e normy to okreœlone
regu³y wyznaczaj¹ce zachowania ludzi w okreœlonych sytuacjach (normy
wzajemnego wspomagania, solidarnoœci grupowej, lojalnoœci wobec grupy,
odpowiedzialnoœci i wspó³odpowiedzialnoœci, rzetelnoœci, terminowoœci,
szacunku, wzajemnej akceptacji, otwartej komunikacji). Normy najczêœciej
odnosz¹ siê do:
dzia³añ, czyli wskazuj¹ jak pracowaæ, jak siê miêdzy sob¹
komunikowaæ;
wygl¹du, czyli okreœlaj¹ sposób ubierania siê w celu zaznaczenia
32
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identyfikacji z grup¹;
nieformalnych uk³adów spo³ecznych, które decyduj¹ np. jakie
miejsce na sali zajmujemy i ko³o kogo siadamy;
alokacji dóbr, czyli okreœlenia komu i jakie zyski maj¹ przypaœæ
w udziale.
Istnienie norm:
umo¿liwia kontrolowanie zachowañ cz³onków grup, co mo¿e
mieæ wp³yw na przetrwanie grupy;
sprawia, ¿e kontakty spo³eczne s¹ bardziej efektywne, a ich przebieg
mo¿na przewidzieæ;
zmniejsza niepewnoœæ i zak³opotanie cz³onków grupy w sytuacjach
nietypowych.
Normy s¹ mechanizmem kontroli, za ich nieprzestrzeganie mo¿na zostaæ
33
wykluczonym z grupy.
5. WSPÓLNA PRACA I ZABAWA to etap okreœlany równie¿ jako faza
wspó³pracy, dzia³ania. Podczas tej fazy grupa osi¹ga stan optymalny, cechuje
j¹ dojrza³oœæ i zdolnoœæ do podejmowania coraz trudniejszych wyzwañ oraz
umiejêtnoœæ rozwi¹zywania zaistnia³ych konfliktów. W tym okresie istnienia
grupy zaufanie wzajemne jest du¿e, podzia³ zadañ odbywa siê zgodnie z kompetencjami, ma miejsce podzia³ w³adzy, oznaczaj¹cy przekazanie przez lidera
w³adzy w rêce innej osoby, która ze wzglêdu na posiadan¹ wiedzê,
umiejêtnoœci lepiej pokieruje danym przedsiêwziêciem.
6. ROZPAD nie wszyscy pewnie zgodz¹ siê z istnieniem tego etapu, jednak
doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e dla wszystkich grup przychodzi koniec.
Dzia³alnoœæ grupy mo¿e zostaæ zakoñczona w sposób:
planowy np. przyst¹pienie do grupy zwi¹zane z podjêciem nauki
zakoñczy siê po ukoñczeniu szko³y, studiów; w takich przypadkach od
pocz¹tku wiemy, ¿e nadejdzie czas odejœcia z grupy, i mo¿emy siê do
tego przygotowaæ;
niezaplanowany, kiedy nastêpuje nag³y nieoczekiwany rozpad grupy
na przyk³ad: jeden z ma³¿onków podejmuje decyzjê o rozwodzie; w takiej sytuacji pozostali cz³onkowie grupy maj¹ poczucie niespe³nienia,
34
co mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na ich dalsze funkcjonowanie.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych grup nie sposób pomin¹æ ich wp³ywu na
poszczególne jednostki, które poprzez wybór grupy, przy³¹czenie siê do niej
i zaanga¿owanie w jej dzia³anie a¿ do chwili wyst¹pienia z niej s¹ poddawane
socjalizacji. Przebiega ona w kontekœcie trzech procesów:
oceny
kiedy trzeba siê wypowiedzieæ, czy przyst¹pienie do
grupy niesie za sob¹ wiêcej zysków, czy strat przed podjêciem
decyzji jednostka analizuje ró¿ne alternatywne mo¿liwoœci
wyboru grupy poprzez zbieranie informacji;
zaanga¿owania oznacza podjêcie decyzji o gotowoœci poœwiêcenia
grupie w³asnych zasobów energia, czas, byæ mo¿e œrodki materialne,
33
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poœwiêcenie tych dóbr jest odzwierciedleniem pragnienia pozostania z
grup¹ i podjêcia wspólnych dzia³añ na rzecz wspólnego dobra;
przyjêcia roli przechodzenie przez kolejne etapy socjalizacji stawia
przed nami coraz to nowe role do odegrania, czyli oczekuje
okreœlonych zachowañ, a wiec zmiany zachowañ i dostosowanie ich do
ka¿dej z ról.
Wymienione powy¿ej procesy przebiegaj¹ w ramach dwustronnej wymiany
miêdzy jednostk¹ a grup¹, a zatem nale¿y je rozpatrywaæ zarówno z
perspektywy indywidualnej, jak i grupowej. Nie tylko jednostka dokonuje oceny
grup grupa tak¿e ocenia przydatnoœæ kandydata, stopieñ jego zaanga¿owania,
35
itd.
Rola grup samopomocowych w pracy socjalnej
W powy¿szych rozwa¿aniach stara³am siê przybli¿yæ temat grup i ich
znaczenia dla cz³owieka. Przysz³a teraz pora, by odpowiedzieæ na pytanie,
dlaczego praca z grup¹ powinna byæ czêœciej wykorzystywana przez
pracowników socjalnych?
Najprostszej odpowiedzi na to pytanie udziela w swoim artykule
zamieszczonym w „Tematach” Agnieszka Smrokowska Reichmann. Uwa¿a
ona, a ja w pe³ni siê z ni¹ zgadzam, ¿e dziêki pracy z grup¹ pracownik socjalny
mo¿e zaoszczêdziæ czas i energiê. Zamiast bowiem powtarzaæ te same
czynnoœci, udzielaæ podobnych informacji, porad wielu klientom w ró¿nym
czasie, mo¿e to zrobiæ w tym samym czasie w stosunku do kilku osób na
spotkaniu grupy samopomocowej.
Czy to nie oszczêdnoœæ czasu? To oczywiœcie tylko jeden z powodów,
dla którego warto grupy inicjowaæ. Du¿o wa¿niejsze jest to, ¿e grupa daje
szansê na odkrycie i wykorzystywanie potencja³u samych klientów w rozwi¹zywaniu najró¿niejszych problemów. W pracy z indywidualnym klientem pracownicy czêsto nie potrafi¹ odkryæ tych si³ i mo¿liwoœci lub zapominaj¹ o ich istnieniu. A wiêc za tworzeniem grup samopomocowych i prac¹ z nimi przemawia to,
¿e:
rozwijaj¹ one zdolnoœæ do samookreœlania w³asnego ¿ycia oraz
pobudzaj¹ aktywnoœæ uczestników i ich wzajemn¹ odpowiedzialnoœæ;
maj¹c do czynienia z wieloma osobami o podobnych problemach, tak
naprawdê znajdujemy siê w gronie ekspertów, gdy¿ najlepszym
specjalist¹ od rozwi¹zywania problemów s¹ osoby, których one
dotycz¹ to oni wszyscy poszukuj¹ odpowiedzi na te same pytania;
w gronie innych osób zaspakajana jest jedna z podstawowych potrzeb
ka¿dego cz³owieka, czyli mo¿liwoœæ przebywania z kimœ i prowadzenia
z nim rozmów;
ograniczony jest czas i zmniejszone koszty zwi¹zane z udzielaniem
pomocy
efektywnoœæ dzia³ania grup samopomocowych jest
niewspó³miernie wysoka w stosunku do poniesionych kosztów;
liczba grup samopomocowych mo¿e byæ nieograniczona i mog¹ one
zajmowaæ siê wszystkimi mo¿liwymi problemami; w grupach mog¹
spotykaæ siê osoby samotne, rodziny, m³odzie¿, dzieci itp.36
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Powy¿sze wyjaœnienia dotyczy³y bardziej znaczenia grup o charakterze wewnêtrznym, ale jest te¿ wiele argumentów przemawiaj¹cych za grupami o charakterze zewnêtrznym. Pracownik socjalny pracuje w okreœlonym
terenie, na okreœlonym odcinku, gdzie te¿ mieszkaj¹ jego klienci. Jeœli spo³ecznoœæ bêdzie zdezintegrowana, niezainteresowana losem innych, pracownik
nie znajdzie w niej ¿adnego wsparcia dla potrzebuj¹cych. Jeœli ludzie ci nie
bêd¹ anga¿owaæ siê w rozwi¹zywanie lokalnych problemów na danym terenie,
bêd¹ one nawarstwiaæ siê coraz bardziej, albowiem sytuacja ekonomiczna
w kraju nie pozwala na to, ¿eby by³y one rozwi¹zywane przez rz¹dowe i samorz¹dowe instytucje.
Oczywiœcie tworzenie grup nie jest spraw¹ prost¹ i czêsto to w³aœnie odstrasza
od podejmowania tego rodzaju dzia³añ. Przypomnijmy wiêc strukturê budowy
i dzia³ania grupy samopomocowej. Otó¿ grupa:
winna sk³adaæ siê z 6-12 osób, które s¹ dotkniête podobnym
problemem i maj¹ te same cele do zrealizowania;
jej cz³onkowie spotykaj¹ siê regularnie przez jakiœ czas w celu
zrealizowania okreœlonego celu;
wszyscy uczestnicy maj¹ te same prawa i obowi¹zki, dzia³aj¹ zgodnie
z przyjêtymi przez siebie zasadami;
uczestnictwo w spotkaniach nie powinno wi¹zaæ siê z ¿adnymi
kosztami;
jej cz³onków winna obowi¹zywaæ zasada nieujawniania na zewn¹trz
tego, co siê dzieje w grupie, o czym mówi¹ inne osoby.
Podstaw¹ funkcjonowania grupy jest prowadzenie konwersacji przez jej
uczestników, albowiem bez pe³nej refleksji na temat problemów, z jakimi siê
borykaj¹, niemo¿liwe bêdzie podjêcie praktycznych dzia³añ w celu ich
37
rozwi¹zania.
K³opoty z grupami samopomocowymi
Osoby pracuj¹ce z grupami lub maj¹ce taki zamiar musz¹ zdawaæ
sobie sprawê, ¿e trzeba prze³amywaæ wiele oporów w sobie i innych, jako ¿e
wiele osób obawia siê przyst¹pienia do grupy. Czêsto podstawowa niechêæ
tkwi w samych pracownikach, którzy przyzwyczaili siê do tego, ¿e to oni s¹
odpowiedzialni za los swoich klientów i najlepiej wiedz¹, co jest dla nich dobre.
Myœlê, ¿e pracownicy w g³êbi duszy boj¹ siê utraciæ swój presti¿, „w³adzê”,
oddaj¹c tê odpowiedzialnoœæ w rêce samych zainteresowanych. Takie
podejœcie jest równie¿ niebezpieczne w przypadku prowadzenia grup jeœli
pracownik bêdzie tylko siebie postrzega³ jako eksperta, zachodzi
niebezpieczeñstwo uzale¿nienia grupy od niego w sytuacji, gdy bêdzie on stale
grupie towarzyszy³. Inne przyczyny przytacza Agnieszka SmrokowskaReichmann:
lêk przed zmianami - dla wielu ludzi „stary problem” jest mniej
groŸny od czegoœ nowego, nieznanego, w przypadku pracownika
taki lêk, ¿e trzeba zrobiæ coœ nowego, nieznanego te¿ siê pojawia;
wstyd i skrêpowanie przed ujawnianiem przed obcymi ludŸmi swoich
osobistych problemów, którego czêsto klienci, ale te¿ i pracownicy nie
37
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potrafi¹ siê pozbyæ;
strach przed konfrontacj¹ ze swoimi problemami oraz przyznaniem siê
do swoich s³aboœci, ¿e sobie z czymœ nie radzê;
w przypadku osób przyzwyczajonych do biernej roli klienta
przyst¹pienie i przyjêcie postawy aktywnej nie jest zbyt zachêcaj¹ce;
z³e doœwiadczenia z dotychczasowego uczestnictwa w grupach, które
by³y niew³aœciwie przygotowane i prowadzone.38
Dlaczego grupy rozpadaj¹ siê?
Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e grupy bardzo szybko siê rozpadaj¹, nale¿y
siê zatem zastanowiæ, co mo¿e byæ tego przyczyn¹. Takich powodów mo¿na
wymieniæ kilka, wœród nich najwa¿niejsze to:
brak przygotowania pracownika socjalnego do pracy z grupami,
nieprawid³owa diagnoza, czyli z³e rozeznanie potrzeb,
nieprecyzyjne sformu³owanie celów,
brak wytrwa³oœci cz³onków grupy, którzy nie widz¹ sensu w koniecznoœci regularnych d³ugotrwa³ych spotkañ,
jednostronnoœæ dzia³añ polegaj¹ca na tym, ¿e grupa pracuje nad
zmianami w obrêbie swoich cz³onków z pominiêciem kontekstu
zewnêtrznego,
niedocenianie tego, ¿e pozytywne rezultaty mo¿e przynieœæ tylko pe³ny,
regularny i aktywny udzia³ w spotkaniach; czêsto fakt, ¿e nie ponosi siê
¿adnych kosztów, nieobecnoœæ nie jest zwi¹zana z ponoszeniem
jakichkolwiek konsekwencji prowadzi do odsuwania dzia³añ grupowych
na dalszy plan,
brak wspó³dzia³ania z profesjonalistami, którzy mogliby byæ pomocni
w rozwi¹zywaniu danych kwestii lub te¿ ich nadu¿ywanie kosztem
39
korzystania z w³asnego potencja³u.
Czêsto pracownicy t³umacz¹ siê brakiem czasu. Jak pisa³am powy¿ej, nie jest
to dobry argument, poniewa¿ praca z grup¹ raczej czas oszczêdza: 2-3
godziny dwa razy w miesi¹cu poœwiêcone grupie, to tylko 4-6 godzin w miesi¹cu, podczas gdy koniecznoœæ powielania tych samych dzia³añ w stosunku do
np. 10 osób, poœwiêcaj¹c ka¿dej z nich dwie godziny w miesi¹cu, daje a¿ 20
godzin. Ponadto pracownik socjalny nie musi przez ca³y czas trwania grupy jej
asystowaæ, mo¿e uczestniczyæ jedynie w kilku spotkaniach, a nastêpnie
monitorowaæ j¹ z zewn¹trz i interweniowaæ jedynie w sytuacjach konfliktowych.
Taki model pracy z grup¹ stosowany jest w Niemczech i dziêki niemu mo¿na w
jednym czasie prowadziæ nawet kilka grup.
Warto prze³amaæ w³asne opory, uwierzyæ w potencja³ ludzi i uznaæ
pracê poprzez grupê jako jeden z podstawowych elementów dzia³ania
ka¿dego pracownika socjalnego. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radomiu jest
dobrym przyk³adem tego, ¿e mo¿na po³¹czyæ w praktyce pracê ró¿nymi
metodami z indywidualnym klientem, z grup¹ i œrodowiskiem. Przy dobrej
organizacji pracy mo¿liwe jest prowadzenie dzia³añ socjalnych wobec
indywidualnych osób i rodzin, grup oraz spo³ecznoœci. Gdyby tak nie by³o, to
czy zaistnia³oby ponad 100 grup w ci¹gu dwóch lat? Czy mog³yby mieæ miejsce
inne wymienione na wstêpie przedsiêwziêcia?
38
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Barbara i Tomasz Sadowscy

Bezdomnoœæ i grupy samopomocowe
Pierwsze próby dotycz¹ce realizacji programów samopomocowych
i aktywizuj¹co-przedsiêbiorczych dla bezdomnych i wykluczonych spo³ecznie
zaczê³y byæ w Polsce podejmowane przez nieliczne NGO's od 1989 roku.
Wœród nich wa¿ny wk³ad uczyniony zosta³ przez Fundacjê Pomocy Wzajemnej
Barka, której doœwiadczenie pokazuje mo¿liwoœci rozwoju i przemiany ka¿dej
osoby wykluczonej przy spe³nieniu okreœlonych warunków. Chodzi tu o:

·
·

·

·

budowanie partnerstwa i wspó³pracy pomiêdzy potrzebuj¹cymi
i pomagaj¹cymi; zmianê postaw z „dzia³ania w imieniu potrzebuj¹cych i dla
potrzebuj¹cych” na „dzia³anie z nimi”;
tworzenie perspektyw, realnej poprawy warunków ¿ycia grup wykluczonych;
wspieranie ró¿norodnych form samopomocy i pomocy wzajemnej umo¿liwienie osobom, które pokona³y swoje problemy dzielenia siê tymi
doœwiadczeniami z innymi poprzez tworzenie nowych struktur spo³ecznych, co przyczynia siê do zmiany œwiadomoœci „z osoby bior¹cej” na
œwiadomoœæ „osoby wspó³tworz¹cej i wspó³odpowiedzialnej;
interdyscyplinarne podejœcie w prowadzonych dzia³aniach, tzn. ³¹czenie
pomocy socjalnej z edukacj¹, ekologi¹, kultur¹, sportem, rzemios³em,
budownictwem itp., co prowadzi do wzrostu mo¿liwoœci wspó³pracy w
odbudowie œrodowisk bezdomnych i tworzenia bazy do rozwoju dzia³añ,
daje mo¿liwoœci tworzenia nowych form aktywnoœci i zdobywania nowych
kwalifikacji nie tylko zawodowych, co jest szczególnie wa¿ne w czasie
kryzysu i wysokiego bezrobocia;
przejrzystoœæ, wiarygodnoœæ, otwartoœæ wszystkich partnerów i prowadzonych dzia³añ; osoby potrzebuj¹ce musz¹ mieæ przekonanie, ¿e tzw.
„pomagacze” anga¿uj¹cy siê w procesy przebudowy sytuacji spo³ecznej
czyni¹ to z autentycznej troski o los wielu œrodowisk, a nie dla w³asnej
korzyœci i w³asnego bezpieczeñstwa socjalnego.

Fundacja „Barka” realizuje dzisiaj kilka programów, które tworz¹ spójny
system, umo¿liwiaj¹cy „zakorzenianie” osób wykluczonych poprzez edukacjê,
zatrudnianie i mieszkalnictwo socjalne. Programy te realizowane s¹ w przewa¿aj¹cej mierze z udzia³em potencja³u samych potrzebuj¹cych. Obecnie
prowadzi je w Polsce ponad 20 ró¿norodnych œrodowisk i placówek. Rocznie
z ró¿nych form pomocy korzysta oko³o trzy tysi¹ce osób.
Szczególn¹ trudnoœæ dla podmiotów pomocy spo³ecznej stanowi¹ d³ugotrwale
bezdomni, bezrobotni, uzale¿nieni, po d³ugoletnich pobytach w wiêzieniach
czy innych instytucjach spo³ecznych (np. domy dziecka czy poprawczaki).
Osoby te wymagaj¹ szczególnego przygotowania, zanim wejd¹ w programy
edukacyjne czy przedsiêbiorcze.
Dla takich w³aœnie osób „Barka” zainicjowa³a swój pierwszy program
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przygotowuj¹cy „Wspólnoty samopomocowe”.1 W 1989 roku autorzy, jako
psycholodzy pracuj¹cy wczeœniej w pañstwowych instytucjach
resocjalizacyjnych, zdrowia i pomocy spo³ecznej, przejêci sytuacj¹ wielu osób
nie mog¹cych odnaleŸæ siê w nowej rzeczywistoœci, zdecydowali pomóc im
poprzez utworzenie alternatywnych form pomocy opartych o ¿ycie wspólnotowe w grupach oko³o 25-30 osób. Sami zamieszkali w pierwszej
wspólnocie (wraz z dzieæmi), doprowadzaj¹c w ci¹gu kilku lat do wypracowania
zasad wspólnotowego ¿ycia:
·
¿ycie we wspólnocie zorganizowane jest na zasadzie pomocy
wzajemnej, demokratycznie zarz¹dzanej;
·
cz³onkowie wspólnoty uczestnicz¹ w adaptowaniu zrujnowanych
siedlisk, aby przygotowaæ dla siebie samych warunki do ¿ycia i pracy;
·
¿yj¹ z pracy w³asnych r¹k, hoduj¹c zwierzêta, uprawiaj¹c ziemiê,
œwiadcz¹c us³ugi na rzecz wspólnoty lokalnej itp.;
·
¿yj¹ w solidarnoœci z innymi, bêd¹cymi w potrzebie, otwieraj¹c siê na
s¹siadów i wspólne myœlenie o rozwoju gminy, regionu; organizuj¹
wspólne przedsiêwziêcia;
·
¿yj¹ w trzeŸwoœci podtrzymywanej przez niepij¹cych alkoholików i grupy
AA.
Program „Wspólnoty samopomocowe” nie jest programem terapeutycznym,
lecz programem realnego ¿ycia, daj¹cego mo¿liwoœci jednostkom g³êboko
zranionym odbudowy poczucia to¿samoœci, rozwiniêcia wielu umiejêtnoœci
spo³ecznych, takich jak uzyskanie kontroli nad w³asnym ¿yciem i zintegrowanie
go z innymi wspólnotami. Osi¹gane jest to poprzez podejmowanie ka¿dego
dnia wspólnych zadañ zawieraj¹cych pewien stopieñ podstawowych
zobowi¹zañ etycznych, polegaj¹cych na tym, ¿e inni oczekuj¹ czegoœ od nas.
Stopniowo postawy pasywne, kontestuj¹ce przekszta³caj¹ siê w potrzebê
dokonania „czegoœ”, bycia cz³onkiem grupy, wspólnoty lokalnej, uzyskania
akceptacji dla siebie.
Innym wa¿nym programem realizowanym przez Barkê jest program
socjalno-edukacyjny. Jego idea polega na ³¹czeniu wsparcia socjalnego
z uczestnictwem w ró¿nego rodzaju zajêciach edukacyjno-zawodowych osób
i rodzin bezdomnych. W du¿ej mierze opiera siê on równie¿ o samopomoc.
W Polsce programy socjalno-edukacyjne korzystaj¹ z doœwiadczeñ
duñskiej Szko³y Kofoeda z Kopenhagi. Szko³a ta powsta³a w czasie kryzysu
gospodarczego w Danii w 1928 roku. Osobiste doœwiadczenie za³o¿yciela
Szko³y Hansa Christiana Kofoeda, który przez d³ugi czas by³ bezrobotnym,
przyczyni³o siê do jego odpowiedzialnoœci za innych, bêd¹cych w podobnej
sytuacji. Najpierw w podziemiach koœcio³a, którego by³ zakrystianinem,
a potem w innych miejscach Kopenhagi powsta³y miejsca integracji po³¹czone
z warsztatami krawieckimi, szewskimi, œlusarskimi, stolarskimi, jad³odajniami,
a stopniowo rozwija³y siê te¿ inne zajêcia. Uczestniczyli w nich pocz¹tkowo
parafianie, którzy jako instruktorzy uczyli bezrobotnych i bezdomnych
konkretnych umiejêtnoœci. Dzisiaj Szko³a Kofoeda w Danii tworzy ogromny
kompleks warsztatów i pracowni edukacyjnych daj¹cych mo¿liwoœci integracji
1

¯ycie Duchowe, Kraków 2001 nr 26
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i rozwoju dla grup najs³abszych w spo³eczeñstwie poprzez organizowanie
ró¿norodnych kursów i szkoleñ, z których korzysta ok. 700 osób dziennie.
Z tych doœwiadczeñ korzystaj¹ te¿ organizacje pozarz¹dowe w Centralnej
i Wschodniej Europie.
W 1998 roku, po dziesiêciu latach doœwiadczeñ tworzenia ró¿nych
miejsc integracji, powsta³a w Poznaniu Szko³a Barki im. H. Ch. Kofoeda dla
osób bezdomnych i d³ugotrwale bezrobotnych. W pierwszym etapie dzia³añ
Szko³y nastêpuje rozpoznanie sytuacji osób i rodzin, które kierowane s¹ do
ró¿nych dzia³ów szko³y zarówno do dzia³ów pomocy socjalnej (pomoc
medyczna, przedszkole, jad³odajnia, punkt wydawania odzie¿y, hosteleinternaty), obs³ugiwanych przez samych potrzebuj¹cych, jak i do zajêæ
z edukacji ogólnej czy konkretnych warsztatów przyuczenia zawodowego.
Warsztaty spe³niaj¹ podwójne funkcje: z jednej strony edukacyjne, z drugiej
przedsiêbiorcze.
Tego typu dzia³ania nie s¹ jeszcze w Polsce dostatecznie rozpoznane
i rozpowszechnione, ale stanowi¹ wa¿ny wk³ad w budowanie nowego
doœwiadczenia spo³ecznego, które zosta³o dostrze¿one przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej i stanowi³o inspiracjê do opracowania
wspólnego projektu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dotycz¹cym dzia³añ na
rzecz osób z problemami ¿yciowymi, w tym bezdomnych. Ustawa,
nawi¹zuj¹ca do doœwiadczeñ Szko³y Barki im. H. CH. Kofoeda w Poznaniu,
wejdzie w ¿ycie w po³owie 2003 roku. Mówi ona m.in. o tworzeniu Centrów
Integracji Spo³ecznej (CIS), które powinny spe³niaæ funkcje integracyjnoedukacyjne. Uczestnicy Centrów w okresie 11,5 roku bêd¹ otrzymywaæ zasi³ek
integracyjny w wysokoœci 80% zasi³ku dla bezrobotnych. Nastêpnie mog¹
zostaæ zatrudnieni w Centrum lub w ramach gospodarki wolnorynkowej
w przedsiêbiorstwach, które z tytu³u zatrudnienia absolwentów Centrum
uzyskaj¹ dodatkowe ulgi w okresie jednego roku. Projekt Ustawy mówi te¿ o
przygotowywaniu uczestników Centrum do tworzenia przez nich samych
spó³dzielni socjalnych, które równie¿ mog¹ byæ przez okres jednego roku
zwolnione z p³acenia œwiadczeñ ZUS.
Wejœcie w ¿ycie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym prze³amuje istniej¹cy
w Polsce stereotyp „charytatywnoœci” polegaj¹cy na prowadzeniu dzia³añ
doraŸnych i rozdawnictwie. Sankcjonuje tworzenie warunków do rozwoju
programów edukacyjno-przedsiêbiorczych przez organizacje pozarz¹dowe.
Tworzy te¿ warunki do budowania systemowych rozwi¹zañ reguluj¹cych m.in.
takie kwestie jak bezp³atna praca uczestników programu na rzecz oœrodka,
zakres i czas oddzia³ywañ (do 1,5 roku), daje perspektywê usamodzielnienia
siê czy to w ramach Centrum, czy w³asnego przedsiêbiorstwa, czy te¿ innych
firm.
Wprowadzenie projektu Ustawy mo¿e staæ siê pocz¹tkiem nie tylko nowej
praktyki dzia³ania na rzecz integracji spo³ecznej œrodowisk zaniedbanych, lecz
tak¿e powo³ania kolejnych aktów prawnych dotycz¹cych m.in. tworzenia
spó³dzielni socjalnych czy przedsiêbiorstw spo³ecznych. Powinny byæ one
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powo³ywane w oparciu o doœwiadczenia innych krajów europejskich
i istniej¹cego tam prawa, daj¹cych przedsiêbiorstwom spo³ecznym m.in.
preferencje w przetargach i okresowych ulgach ze strony pañstwa.
Szko³a Animacji Socjalnej
Budowanie takich warunków wymaga podjêcia nowego programu edukacji
i filozofii pracy socjalnej. Jednym z elementów prowadzonej edukacji
powinny byæ zajêcia wspólne osób pomagaj¹cych i potrzebuj¹cych
oparte o idee samoedukacji, dochodzenia w drodze dyskusji do wspólnych
wniosków, a tak¿e organizowanie wspólnych programów integracyjnych
umo¿liwiaj¹cych pokonanie stereotypów i lêków poprzez nawi¹zanie kontaktu
i rozpoznanie prawdziwych mo¿liwoœci.
Autorzy podjêli tego typu program w ramach systemu edukacyjnego
Fundacji Barka, pod nazw¹ Szko³a Animacji Socjalnej. Opiera siê on o idee
tzw. uniwersytetów ludowych, gdzie osoby odpowiedzialne za ró¿ne programy
i osoby potrzebuj¹ce uczestnicz¹ we wspólnych, regularnych zajêciach (dwa
weekendy w miesi¹cu), razem ustalaj¹c tematykê spotkañ oraz wybieraj¹c
osoby odpowiedzialne za ich zorganizowanie. W ramach zajêæ podejmowana
jest tematyka ogólna dotycz¹ca rozwoju cz³owieka, przemocy w rodzinie,
uzale¿nieñ, bezdomnoœci, bezrobocia, ró¿nic pomiêdzy animatorem a liderem
spo³ecznym, a tak¿e tematyka dotycz¹ca integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹,
polskie ustawodawstwo w zakresie pomocy i rehabilitacji spo³ecznej czy te¿ w
zakresie powo³ywania stowarzyszeñ i fundacji. Zajêciom towarzysz¹
warsztaty, gdzie ³¹cz¹ siê doœwiadczenia osobiste z wiedz¹ teoretyczn¹.
Program ten zainspirowa³ uczestników pierwszych grup do wyodrêbnienia
programu Szko³y Animacji Socjalnej jako niezale¿nego stowarzyszenia.
Nowatorstwo programu Szko³y polega na umo¿liwieniu osobom
potrzebuj¹cym doœwiadczenia solidaryzmu spo³ecznego wyra¿onego w formie
konkretnego wspó³dzia³ania na równych prawach pomagaj¹cych
i potrzebuj¹cych w ramach organizacji obywatelskiej. Uczestnicy ucz¹ siê
integracji, odpowiedzialnoœci, dyskusji i argumentowania, wreszcie zasad
demokracji. Tego typu dzia³ania s¹ podstaw¹ do rozwoju i przemiany grup
wykluczonych spo³ecznie, do motywowania osób d³ugotrwale bezrobotnych
i znajduj¹cych siê w ekstremalnych sytuacjach ¿yciowych do pokonywania
postaw destrukcyjnych i pasywnych.
III. Konkluzje
1. Istnieje potrzeba pilnych zmian w polityce spo³ecznej pañstwa, a tak¿e
zmian w postawach liderów ró¿nych podmiotów i partnerów pomocy
spo³ecznej, w kierunku w³¹czania we wszystkie planowane i realizowane formy pomocy samych potrzebuj¹cych.
2. Pozytywne tendencje systemowe, podobnie jak w krajach Unii
Europejskiej, osi¹gniête mog¹ byæ w Polsce na drodze zmierzaj¹cej do
modelu gospodarki solidarnej.
3. Nale¿y wykorzystaæ doœwiadczenia obywateli i ich organizacji
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w proponowanych przez pañstwo zmianach systemowych i nowych
uregulowaniach prawnych.
4. Pogarszaj¹ca siê sytuacja spo³eczno-gospodarcza w Polsce wymaga
wspó³dzia³ania wszystkich œrodowisk i instytucji oraz samych
bezdomnych i wykluczonych.
Procesowi w³¹czenia Polski w struktury Unii Europejskiej powinny towarzyszyæ
dzia³ania zmierzaj¹ce do nadrobienia zaleg³oœci, jakie nast¹pi³y w ostatnich
latach w rozwoju organizacji pozarz¹dowych i przygotowaniu ich do
wspó³pracy w realizacji programów europejskich w zakresie bezdomnoœci
i wykluczenia spo³ecznego.
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Anna P³oszaj

Œrodowiskowy Dom Samopomocy
w £êcznej

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w £êcznej pe³ni rolê oœrodka
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Pod opiek¹
oœrodka znajduje siê 60 takich osób i ich najbli¿si.
Ta do tej pory dyskryminowana i izolowana spo³ecznie grupa
niepe³nosprawnych nie znajduje w naszym spo³eczeñstwie zrozumienia.
Przyczyn¹ tego jest niewystarczaj¹ca wiedza na temat istoty niepe³nosprawnoœci wynikaj¹cej z choroby psychicznej. Dlatego te¿ w 1996 roku z
chwil¹ powstania ŒDS wa¿nym zadaniem i jednoczeœnie wyzwaniem okaza³o
siê zachêcenie osób z chorob¹ psychiczn¹ do korzystania z oferty Domu.
Bardzo wiele czasu i wysi³ku poœwiêciliœmy rodzinom i przysz³ym
podopiecznym Oœrodka na zmotywowanie ich do dokonania zmiany
w dotychczasowym ¿yciu. Po co? Dlaczego? Jakie korzyœci przyniesie osobie
chorej wyjœcie z domu? Co mo¿emy wspólnie osi¹gn¹æ? Dlaczego jesteœmy
sobie nawzajem potrzebni? oto najwa¿niejsze pytania, przed którymi
stanêliœmy.
Pracownicy socjalni, psycholodzy dzieñ po dniu odwiedzali wskazane
przez lekarza psychiatrê rodziny na terenie miasta i gminy £êczna. Przebicie
siê przez barierê przekonañ, myœli, wyobra¿eñ, zw³aszcza cz³onków rodzin,
wymaga³o niema³o wysi³ku. Sami te¿ nie byliœmy wolni od obaw, w naszym
œrodowisku nie funkcjonowa³y dot¹d grupy samopomocowe. Musieliœmy byæ
cierpliwi i uwa¿ni na to, co siê wokó³ nas dzia³o. Krok po kroku pozyskiwaliœmy
nowe osoby, które do tej pory sta³y z boku i uwa¿nie œledzi³y nasze dzia³ania.
Po raz pierwszy jako grupa spotkaliœmy siê z rodzinami po oko³o oœmiu
miesi¹cach od otwarcia oœrodka. Pamiêtam, ¿e by³o nas wtedy oko³o osiem
osób, razem z trzema pracownikami. Staraliœmy siê stworzyæ poczucie
bezpieczeñstwa, bardzo chcieliœmy zyskaæ ich zaufanie. Mówiliœmy, co
chcemy osi¹gn¹æ poprzez takie spotkania, dlaczego s¹ one wa¿ne dla nas
wszystkich i dlaczego chcemy spotykaæ siê razem z cz³onkami rodzin;
mówiliœmy o idei grupy samopomocowej i zasadach jej funkcjonowania,
zapewnialiœmy o naszym wsparciu. Tak bardzo chcieliœmy ¿eby siê uda³o!
Jedna z osób w trakcie spotkania zapyta³a: „Pani Aniu, czy bêdzie
kiedykolwiek mo¿liwe, abym mog³a zabraæ swojego brata ze szpitala i umieœciæ
u was w oœrodku, tak ¿eby móg³ pomieszkaæ przez jakiœ czas, dopóki nie znajdê
innego rozwi¹zania? Moja sytuacja rodzinna nie jest zbyt weso³a m¹¿ pije, nie
akceptuje mojego brata, a ja chcê mu pomóc, chcê mieæ go przy sobie, on jest
bardzo wartoœciowym i m¹drym cz³owiekiem. Choroba spowodowa³a, ¿e teraz
potrzebuje mnie jeszcze bardziej ni¿ kiedykolwiek, a ja nie mogê mu pomóc.
M¹¿ zmusza mnie do dokonywania wyborów”.
To tylko jedno z trudnych pytañ, na które nie by³o wówczas pozytywnej
odpowiedzi.
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Bardzo czêsto zdarza³o siê, ¿e osoba, która pierwsza zabiera³a g³os,
dziel¹c siê swoim problemem, wype³nia³a nim ca³e spotkanie. Wówczas
pozostali uczestnicy starali siê znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie, opieraj¹c siê na
w³asnych doœwiadczeniach, sukcesach i pora¿kach.
Stworzyliœmy bardzo dobre warunki do spotkañ: zapewniamy bazê
techniczn¹, lokalow¹, profesjonalne wsparcie pracowników, otwarcie na
Potrzeby uczestników i ich rodzin, spotkania z lekarzem, psychologiem,
pracownikiem socjalnym.
Spotkania rodzin odbywa³y siê raz w miesi¹cu. Pracownicy przygotowywali
bardzo skromny poczêstunek: kawê, herbatê i ciasta. PóŸniej ciasto
przygotowywali cz³onkowie rodzin. Wszyscy siadaliœmy w krêgu, spotkanie
bardzo sprawnie prowadzi³ nasz psycholog- psychiatra. Jest nim œwietny
specjalista posiadaj¹cy du¿e wyczucie grupy, dbaj¹cy o to, aby ka¿dy
uczestnik mia³ poczucie dobrze spo¿ytkowanego czasu zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Twórcza ciekawoœæ poznawania naszych uczestników powodowa³a,
¿e w trakcie spotkañ z rodzinami mieliœmy okazjê dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej
o samych uczestnikach. Przecie¿ nie ma wiêkszych ekspertów od pomagania
osobom z chorob¹ psychiczn¹, jak same rodziny
szczególnie te osoby
w rodzinie, które maj¹ dobry kontakt z chorym.
Tak w³aœnie powstawa³ protokó³ kryzysowy dla konkretnej osoby
uczestnika oœrodka. Wczesne rozpoznawanie objawów nawrotu choroby
pozwala³o nam we wspó³pracy z rodzin¹ bardzo szybko zadzia³aæ, by osoba
nie trafi³a do szpitala. Wspólny sukces umacnia³ nas w tej trudnej pracy.
S³uchaliœmy siê nawzajem, szukaliœmy rozwi¹zañ trudnych sytuacji,
anga¿owaliœmy w razie potrzeby rozwi¹zania problemu pracowników innych
instytucji, w razie koniecznoœci wsparcia w sytuacji kryzysowej dziêki bardzo
dobrej bazie lokalowej mogliœmy pe³niæ dy¿ury ca³odobowe.
Nie zawsze jednak sprawy mia³y tak pomyœlny epilog. Przed nami
jeszcze bardzo wiele pracy i trudnoœci.
Moim zdaniem zasady rehabilitacji psychiatrycznej odnosz¹ siê te¿ do
wspó³pracy z rodzinami; chodzi tu m.in. o powtarzalnoœæ oddzia³ywañ czy
dostosowanie dzia³añ do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Ogromne
zaniedbanie rodzin pod wzglêdem edukacyjnym i psychoedukacyjnym ze
strony s³u¿b medycznych powoduje, ¿e jeszcze d³ugo rodziny osób z chorob¹
psychiczn¹ oraz osoby chore na chorobê psychiczn¹ szczególnie na wsiach,
w ma³ych i œrednich miastach bêd¹ napotykaæ na wiele barier. Naznaczenie
chorob¹, stygmatyzm zwi¹zany z postrzeganiem rodziny i osoby z chorob¹
psychiczn¹ jest jeszcze bardzo znaczny.
Liczebnoœæ grupy, ku naszemu zadowoleniu, zwiêksza³a siê ze
spotkania na spotkanie. Nieskromnie powiem, ¿e sprawc¹ tego by³o i jest
oddanie pracowników. Spotkania okazjonalne, np. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
Œwiêta Wielkanocne, gromadzi³y przy wspólnym stole ponad 100 osób.
Byliœmy sobie bardzo potrzebni.
Zapytaliœmy naszych uczestników, po co do nas przychodz¹? Co im
daje wspólne spotkanie z nami? Oto kilka wypowiedzi:

133

Przyk³ady samopomocy w Polsce

„Przychodzê, bo tutaj czujê siê luŸno i swobodnie. Zapominam o moich
problemach, o rodzinie, której ju¿ nie mam. Tutaj mam przyjació³, kolegów oni
nie pozwalaj¹ mi myœleæ o k³opotach, nie mam na to czasu. Przychodzê rano
i wychodzê wieczorem. Mam tutaj co robiæ: gram na gitarze, piszê na
komputerze artyku³y do biletynu... Lubiê tu byæ!”
„Tutaj czujê siê nawet lepiej ni¿ w domu. Tu jestem szanowana i doceniana.
Mogê uczyæ siê ró¿nych rzeczy i doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Realizujê
swoje zainteresowania i marzenia, np. te o malowaniu. Mam tu przyjació³. Tutaj
leczê swoje nerwy, mam spokój, mogê siê skupiæ, np. gdy piszê wiersze. Czujê,
¿e ¿yjê!”
„Przychodzê tutaj dla zabicia czasu, mój czas jest zagospodarowany. Mam
obowi¹zki, np. dy¿ur w Galerii. Chodzê na zajêcia: malujê, gram na komputerze, jestem w teatrze. To mnie interesuje. Lubiê patrzeæ na ludzi.”
„Przyje¿d¿am, poniewa¿ jest to dla mnie urozmaicenie, zmiana otoczenia.
Tutaj s¹ ludzie, mogê z nimi porozmawiaæ. W zak³adzie tego nie ma jest
inaczej, tam wszyscy siedz¹ w ciszy.”
Œrodowiskowy Dom Samopomocy rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ,
ukierunkowuj¹c j¹ szczegó³owe na spo³ecznoœæ lokaln¹. Gdyby nie tragiczne
w skutkach dla oœrodka wydarzenie po¿ar budynku w 1999 roku mielibyœmy
mieszkania chronione i miejsca pracy dla naszych uczestników. Poch³oniêci
szukaniem nowego lokalu, dzia³aniami interwencyjnymi w stosunku do
uczestników, którzy bardzo prze¿ywali utratê swojego miejsca na ziemi, nie
mieliœmy czasu na pielêgnowanie kontaktu z rodzinami w takim zakresie
i wymiarze jak poprzednio. Od 1999 roku kontakt z rodzinami ma charakter
zindywidualizowany. Teraz to my jesteœmy czêstymi goœæmi w domach
naszych uczestników. Rodziny zapoznawane s¹ z tzw. Planami Koordynacyjnymi, zgodnie z którymi realizowane s¹ indywidualne potrzeby i marzenia
naszych uczestników. Chcemy, aby cz³onkowie rodzin wiedzieli, co konkretnie
robimy w oœrodku, czym siê aktualnie zajmujemy. Przygotowujemy rodziny do
wspólnego œwiêtowania, spotkania wszystkich rodzin w naszym nowym lokalu.
Obok wspó³pracy z rodzinami, bez której nie wyobra¿amy sobie
postêpów w procesie rehabilitacji psychiatrycznej, w naszym oœrodku
prowadzone s¹ tak¿e: terapia zajêciowa, rehabilitacja zawodowa, spo³eczna,
medyczna, treningi usprawniaj¹ce i podtrzymuj¹ce nabyte umiejêtnoœci,
psychoterapia, terapia indywidualna i grupowa. Uczestnicy obs³uguj¹ Galeriê,
w której sprzedawane s¹ wykonane przez nich wyroby rêkodzie³a
artystycznego. Dzia³a Integracyjny Zespó³ Teatralny „Teatr Prawd Dziwnych”,
w sk³ad którego wchodz¹, obok naszych uczestników, uczniowie szkó³
œrednich i gimnazjum. Klub Wolontariatu zak³ada obecnie swoje filie w piêciu
gminach oœciennych. Z inicjatywy naszego oœrodka powsta³ Klub
Œrodowiskowy zrzeszaj¹cy 21 lokalnych organizacji i instytucji. Chcemy, aby
nasi uczestnicy i ich rodziny przy naszym wsparciu uaktywniali siê na tyle, na ile
to jest mo¿liwe.
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Grupa wsparcia dla rodzin zastêpczych
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Ochota
Pomys³ powo³ania grupy wsparcia dla rodzin zastêpczych zrodzi³ siê
w oparciu o nasze doœwiadczenia zawodowe. Jako pracownicy socjalni
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wiemy, ¿e w placówkach opiekuñczowychowawczych dzieci nie maj¹ zapewnionego prawid³owego rozwoju
emocjonalnego, a czêsto stajemy przed koniecznoœci¹ wszczêcia
postêpowania o zabranie dziecka z rodziny, w której jest zaniedbywane
i krzywdzone. Dlatego chcia³yœmy przyczyniæ siê do powstania i dobrego
funkcjonowania systemu rodzin zastêpczych w Warszawie, poniewa¿ jest to
dla tych dzieci jedyne optymalne rozwi¹zanie.
W tym celu nawi¹za³yœmy wspó³pracê z Pani¹ Magdalen¹ Boroch,
pracownikiem socjalnym Publicznego Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego,
która zajmuje siê rodzinami zastêpczymi na Ochocie. W oparciu o uzyskane od
niej informacje przeprowadzi³yœmy ankiety. Dotyczy³y one ogólnej sytuacji
rodzinnej, najwa¿niejszych problemów i chêci udzia³u w grupie. Z 32 ankiet 21
osób wyrazi³o chêæ uczestnictwa w grupie, cztery osoby waha³y siê i nie umia³y
podj¹æ decyzji, a siedem osób nie wyrazi³o chêci uczestnictwa.
Prawie wszystkie rodziny zastêpcze stanowi¹ osoby spokrewnione
z dzieæmi, którymi siê opiekuj¹; w wiêkszoœci s¹ to dziadkowie. Dopiero od
niedawna opieki nad dzieæmi podejmuj¹ siê osoby obce po specjalistycznym
przeszkoleniu.
Pierwsze spotkanie zorganizowa³yœmy w maju 2002 roku. Wys³a³yœmy
zaproszenia do wszystkich chêtnych rodzin, a tak¿e do niezdecydowanych.
Przysz³o osiem osób.
Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu, w pi¹tki. Grupa ma charakter
otwarty zapraszamy ka¿d¹ nowo powsta³¹ rodzinê zastêpcz¹. Prowadzimy j¹
we trójkê: autorki niniejszego tekstu oraz Magdalena Boroch pracownik
POAO.
Trzon grupy stanowi dziesiêæ osób przychodz¹cych regularnie; kilka
osób pojawia siê sporadycznie. W zale¿noœci od zg³oszonych potrzeb
zapraszamy specjalistów z ró¿nych dziedzin (psychologa, prawnika,
specjalistê do spraw uzale¿nieñ), wprowadzamy elementy warsztatowe.
Ka¿dy ma czas dla siebie i mo¿e opowiedzieæ o swoich problemach. Rodziny
zastêpcze borykaj¹ siê z ogromnymi trudnoœciami, jako ¿e dzieci bêd¹ce pod
ich opiek¹ maj¹ za sob¹ traumatyczne doœwiadczenia.
Szybko okaza³o siê, ¿e dla osób w kryzysowej sytuacji spotkania raz
w miesi¹cu nie s¹ wystarczaj¹ce. Dlatego nawi¹za³yœmy kontakt z terapeut¹
rodzinnym, który przyjmuje uczestników naszych grup na bezp³atne
konsultacje. Rodziny chêtnie korzystaj¹ z tej formy wsparcia. Przed Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia zorganizowa³yœmy spotkanie wigilijne. Wówczas po raz
pierwszy zaprosi³yœmy tak¿e dzieci. Ka¿dy przyniós³ coœ smacznego,
podzieliliœmy siê op³atkiem, œpiewaliœmy kolêdy. Potem atmosfera w grupie
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wyraŸnie „ociepli³a siê”.
Spotkania grupy odbywaj¹ siê od roku. Przez ten czas wiele siê
nauczy³yœmy. Pocz¹tkowo uczestniczki (s¹ to g³ównie kobiety) przerywa³y
sobie, nie s³ucha³y siê, po godzinie zaczyna³y siê niecierpliwiæ i wychodziæ. My
denerwowa³yœmy siê, ¿e przychodzi ma³o osób, mia³yœmy ambitne plany
edukacyjne. Na jednym ze spotkañ rozmawia³yœmy o ró¿nych sposobach
postêpowania z dzieæmi, aby osi¹gn¹æ lepsze rezultaty wychowawcze. Po
d³ugiej dyskusji jedna z pañ podsumowa³a: „Jak mia³a byæ gangrena, to bydzie
gangrena”.
W ci¹gu tego roku prze¿yliœmy razem kilka bardzo trudnych sytuacji, które
mia³y miejsce w rodzinach. Byliœmy ogromnie poruszeni, gdy czêsto
z p³aczem uczestnicy dzielili siê z nami swoimi prze¿yciami. Nauczyliœmy siê
wplataæ elementy edukacyjne i dostosowywaæ je do sytuacji i potrzeb. Teraz
ka¿de spotkanie trwa ponad dwie godziny, a i tak niektórzy zostaj¹, by jeszcze
porozmawiaæ. Aktualnie zastanawiamy siê nad ofert¹ dla m³odych ludzi
opuszczaj¹cych rodziny zastêpcze, czyli dla tzw. wychowanków
usamodzielniaj¹cych siê.
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Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Œródmieœcie w Warszawie
Osoby bezrobotne stanowi¹ bardzo du¿y odsetek klientów Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Ludzie ci mog¹ korzystaæ tu z pomocy finansowej, która
ma za zadanie zaspokajanie ich potrzeb bytowych oraz z pomocy
niematerialnej w postaci rozmowy ze specjalist¹ do spraw bezrobocia, który to
pomaga w okreœleniu preferencji zawodowych, sporz¹dzaniu CV i listu
motywacyjnego a tak¿e udostêpnia aktualne oferty prasowe i telefon do
kontaktowania siê z potencjalnym pracodawc¹. Dla osób chêtnych do dalszej
wspó³pracy uruchomiono grupê wsparcia prowadzon¹ przez psychologa
i specjalistê do spraw bezrobocia w ramach „Klubu aktywnego poszukiwania
pracy”. Celem takiej formy pomocy jest nie tylko wyposa¿enie uczestników w
podstawowe umiejêtnoœci takie jak sporz¹dzanie CV i listu motywacyjnego,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc¹, podstawowe
szkolenie z zakresu obs³ugi komputera, ale tak¿e a mo¿e przede wszystkim
wsparcie emocjonalne, poszerzenie samoœwiadomoœci ( jaki jestem, jakie s¹
moje atuty a jakie ograniczenia) i umiejêtnoœci radzenia sobie ze stresem
( w sytuacji przed³u¿aj¹cego siê bezrobocia).
Uczestnicy grupy s¹ rekrutowani przez specjalistê do spraw
bezrobocia. Pierwszy kontakt jest zawsze indywidualny. Osoba zostaje
poinformowana o celu takich spotkañ i jeœli jest zainteresowana zostaje
zaproszona na pierwsze spotkanie organizacyjne. Z uwagi na warunki
lokalowe i dynamikê grupy nie liczy ona wiêcej ni¿ 15 osób i ma charakter
zamkniêty. ¯ycie pokaza³o, ¿e kryterium wieku i wykszta³cenia w tworzeniu
takich grup nie jest bez znaczenia, ale nie jest tak wa¿ne jak d³ugoœæ
pozostawania w sytuacji bezrobocia. Osoby o podobnym sta¿u w byciu
bezrobotnym lepiej ze sob¹ wspó³pracuj¹. Do grup zapraszane s¹ panie
i panowie. Jednak kobiet zainteresowanych tak¹ form¹ pracy jest znacznie
wiêcej. Jeœli znajdzie siê w takiej grupie mê¿czyzna doœæ szybko z niej
„wypada”. Byæ mo¿e dlatego, ¿e jest jedyny i nie znajduje w niej punktu
odniesienia.
Pierwsze spotkanie organizacyjne ma na celu zapoznanie uczestników
ze sob¹, z nasz¹ ofert¹ ( czêsto poszerzamy j¹, jeœli to mo¿liwe, o propozycje
uczestników), a tak¿e ustalenie oczekiwañ i wypracowanie zasad, jakie bêd¹
obowi¹zywa³y wszystkich na grupie. Daje to poczucie wspólnoty, bycia
wa¿nym, a tak¿e u³atwia sprawne komunikowanie siê. Warto zadbaæ o to, aby
spotkania odbywa³y siê zawsze w tej samej sali, gdzie mo¿na gromadziæ efekty
dotychczasowej pracy grupy i siêgaæ do nich jeœli to konieczne. Kawa, herbata,
drobny poczêstunek sprzyjaj¹ pozytywnej atmosferze w grupie.
Na ogó³ umawiamy siê z uczestnikami na cykl 20 spotkañ, które
odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu i trwaj¹ po dwie godziny ka¿de. S¹ one
prowadzone metodami aktywnymi, warsztatowymi. Zajêcia mo¿na podzieliæ
na dwa bloki tematyczne, które siê ze sob¹ przenikaj¹. Pierwszy to blok
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psychologiczny, wyposa¿aj¹cy uczestników m.in. W wiedzê i umiejêtnoœci
z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywnoœci, radzenia sobie ze stresem. Drugi to blok zagadnieñ zwi¹zanych z aktywnym poszukiwaniem pracy.
Na spotkaniach nie brak równie¿ miejsca na dzielenie siê swoimi sukcesami,
pora¿kami, obawami.
Równolegle dla uczestników grupy prowadzone s¹ przez wolontariuszkê zajêcia komputerowe w zaprzyjaŸnionej Kawiarence Internetowej.
Na zakoñczenie wrêczamy uczestnikom dyplomy, które s¹
jednoczeœnie œwiadectwem uczestnictwa w „Klubie aktywnego poszukiwania
pracy”.
Na efekty nie trzeba d³ugo czekaæ. Ju¿ po dwóch, trzech spotkaniach
panie piêkniej¹, œmielej siê wypowiadaj¹, zaczynaj¹ siê ze sob¹ kolegowaæ.
Czêsto umawiaj¹ siê ze sob¹ po spotkaniach i wspieraj¹ w sytuacjach nie
koniecznie zwi¹zanych z problemem bezrobocia.
Aktualnie koñczymy prowadzenie drugiego cyklu spotkañ. Spoœród 20
uczestników naszych spotkañ 4 osoby znalaz³y pracê. Mo¿na powiedzieæ tylko
4 lub a¿ 20%.
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