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Samopomoc w Niemczech

Christine Freywald

Definicja i stan istniejący: 
grupy samopomocowe

Grupy samopomocowe to dobrowolne stowarzysze-
nia osób dotkniętych określonymi problemami, któ-
rych działania skupione są na wspólnej walce z daną 
chorobą lub kłopotem. Celem istnienia tych grup 
jest polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie 
związanej z wieloma chronicznymi dolegliwościami 
i niepełnosprawnością izolacji i wykluczenia spo-
łecznego. Grupy samopomocowe istnieją w obrębie 
społeczności ludzi dotkniętych przewlekłymi scho-
rzeniami (np. reumatyzm, cukrzyca), niepełnospraw-
nością (np. zaburzenia wzroku, ruchu), problemami 
psychicznymi (np. depresje, psychozy), uzależnie-
niami (alkohol, narkotyki), kłopotami dotyczącymi 
członków rodzin (np. samopomoc rodziców, krewni 
pielęgnujący chorych) oraz zmagających się z ogólnie 
trudną sytuacją życiową (np. samotni rodzice). Licz-
ba grup samopomocowych w Niemczech szacowana 
jest na ok. 70 000 - 100 000. Według telefonicznej 
ankiety dotyczącej zdrowia, przeprowadzonej przez 
Instytut im. Roberta Kocha (Robert Koch-Institut) 
w roku 2003, ok. 9% dorosłych członków społeczeń-
stwa bierze lub też brało udział w spotkaniach grup 
samopomocowych. 
Grupy samopomocowe zasadniczo służą wymianie 
informacji i doświadczeń dotyczących specyficz-
nych zagadnień między osobami dotkniętymi da-
nym problemem oraz ich krewnymi. Motywacją jest 
chęć zmiany własnej sytuacji oraz poznania punktu 
widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopo-
tami.
Uczestnicy grup samopomocowych komunikują się 
na płaszczyźnie całkowitego równouprawnienia, co 
sprawia, iż łatwo o zaufanie i zrozumienie, jakie czę-
sto niedostępne jest dla profesjonalistów, ponieważ 
z uwagi na brak własnych doświadczeń nie są w sta-
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nie w pełni uzmysłowić sobie złożoności problemu. 
W odróżnieniu od form pomocy zewnętrznej (np. 
profesjonalne poradnictwo, terapia) samopomoc 
oznacza, iż w pierwszym rzędzie robimy coś dla sie-
bie, a nie dla innych. 
Związki samopomocowe są istotnym uzupełnieniem 
profesjonalnej pomocy medyczno-społecznej.
Ponadto grupy samopomocowe stanowią – w zróż-
nicowanym stopniu – podmioty reprezentujące na 
zewnątrz sprawy dotyczące ich członków. Rozpię-
tość podejmowanych działań sięga tutaj od pracy 
publicznej i edukacyjnej, poprzez wsparcie projek-
tów badawczych, aż po aktywność na polu politycz-
nym. Najczęściej spotykaną formą prawną grup sa-
mopomocowych jest stowarzyszenie zarejestrowane 
(eingetragener Verein). Liczne grupy samopomoco-
we przyjmują formę „swobodnych ugrupowań“, nie 
posiadających formy prawnej. Kierownictwo grup 
samopomocowych jest funkcją społeczną, honoro-
wą. Jeśli spełnione zostaną pewne warunki, grupy 
samopomocowe w ramach działań zmierzających do 
zapewnienia wsparcia tego typu podmiotom, mogą 
ubiegać się o zwrot kosztów rzeczowych (koszt wy-
najmu pomieszczeń, itp.) zgodnie z przepisem §20c 
piątego tomu Kodeksu Prawa Socjalnego (Fünftes 
Sozialgesetzbuch).

Rys historyczny: przeszłość i teraźniej-
szość ruchu samopomocowego 
w Niemczech
Ruch samopomocowy w znanej obecnie postaci wy-
wodzi się od ruchu emancypacyjnego XIX wieku, 
szczególnie aktywności kobiet i młodzieży. Założo-
no liczne stowarzyszenia i organizacje, umożliwiają-
ce w dużej mierze swobodną wymianę doświadczeń 
i informacji między osobami o podobnych zapatry-
waniach i problemach, pod których patronatem mo-
gła rozwijać się także samopomoc ukierunkowana 
na kwestie zdrowotne.
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W przypadku niektórych stowarzyszeń abstynenc-
kich, jak na przykład Guttempler, a także licznych 
grup zorientowanych na duchowo-religijne kwestie, 
jak Anonimowi Alkoholicy (AA) na pierwszy plan, 
poza pierwotnie łączącym je wspólnym problemem 
(np. alkoholizm) wysuwa się szerzej zakrojona idea. 
Taką ideą jest program 12 kroków, stosowany przez 
stowarzyszenia AA, który z biegiem czasu dostoso-
wany został także do walki z innymi nałogami i po-
konywania innych problemów.
Dopiero po przemianach społecznych lat 60. XX 
wieku możliwe było wytworzenie się ruchu samopo-
mocowego w takiej formie, jaka znana jest obecnie. 
Zakłada ona, iż osoby poszukujące wsparcia mogą 
otwarcie przyznać się do posiadanego problemu, 
nie obawiając się sankcji prawnych ani społecznych. 
Przykładem grupy podlegającej ściganiu z mocy pra-
wa byli homoseksualiści, którzy aż do roku 1968/69 
karani byli na podstawie § 175. Nałogi zyskały wy-
miar w pierwszym rzędzie chorobowy, nie były 
postrzegane wyłącznie jako wada moralna. Jedno-
cześnie powstało nowe pojęcie zdrowia, promujące 
aktywność i samoodpowiedzialność dojrzałego pa-
cjenta. Jak wiele innych nowych ruchów społecznych, 
także samopomoc stawia na inicjatywę własną.  
Ważną rolę w budowaniu systemu grup samopomo-
cowych w Niemczech lat 70. odegrał psychoanalityk 
Michael Lukas Moeller. W roku 1981 założył stowa-
rzyszenie zarejestrowane jako Niemiecka Wspól-
nota Robocza – Grupy Samopomocowe (Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.).

Sytuacja obecna: samopomoc 
w Niemczech

Praca grup samopomocowych obecnie traktowana 
jest jako ważne uzupełnienie profesjonalnego syste-
mu opieki zdrowotnej. Dlatego też ustawowe ubez-
pieczenia zapewniają im wsparcie. Zgodnie z prze-
pisem §20c piątego tomu Kodeksu Prawa Socjalnego 
(Fünftes Sozialgesetzbuch) wszystkie Kasy Chorych 
zobowiązane są do finansowania grup samopomo-
cowych w ramach ustalonego systemu. Różnorodne 
możliwości wsparcia zapewniają także organy pu-
bliczne, takie jak gminy, kraje związkowe. 

Za pomoc materialną i merytoryczną dla lokalnych 
grup samopomocowych odpowiada obok organi-
zacji samopomocowych także ok. 280 biur kontak-
towych ds. samopomocy i analogicznych placówek 
wsparcia. Działają one pod kierunkiem różnych in-
stytucji - stowarzyszeń charytatywnych oraz pod-
miotów gminnych. 
Profesjonaliści – z reguły pracownicy i pedagodzy 
socjalni – kierują poszukujących do istniejących 
grup samopomocowych lub wspierają ich wysiłki 
zmierzające do założenia nowych. W odróżnieniu 
od organizacji samopomocowych, reprezentujących 
konkretny zakres problematyki, biura kontaktowe 
ds. samopomocy nie są związane z żadnymi okre-
ślonymi kręgami cierpiących na schorzenia lub bo-
rykających się z problemami społecznymi osób.

Formy organizacyjne

Organizacje samopomocowe

Organizacje samopomocowe to stowarzyszenia 
osób zmagających się z przewlekłymi schorzeniami 
i niepełnosprawnością (np. nowotwory, reumatyzm) 
i/lub (psycho) społecznymi problemami (np. samot-
ni rodzice, bezdomni, itp.). Z reguły na szczeblu kra-
jów związkowych i/lub federalnym posiadają formę 
stowarzyszenia zarejestrowanego. Większość spo-
śród nich zrzesza nadrzędne organizacje parasolowe 
(np. Federalna Wspólnota Pracy ds. Samopomocy 

– Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe lub Paryte-
towy Związek Socjalny – Paritätischer Wohlfahrt-
sverband). Przykłady grup i stowarzyszeń, które na 
szczeblu federalnym samoreprezentują swoje intere-
sy stanowią Niemieckie Towarzystwo Choroby Al-
zheimera (Deutsche Alzheimer-Gesellschaft) oraz 
Federalna Wspólnota Pracy ds. Hospicjów (Bunde-
sarbeitsgemeinschaft Hospiz).
Członkami organizacji samopomocowych są obok 
osób indywidualnych (dotknięci schorzeniem/pro-
blemem, ich krewni, pewna liczba profesjonalistów) 
także działające, lokalnie grupy samopomocowe.
Wsparcie finansowe organizacje samopomocowe 
związane z kwestiami zdrowotnymi otrzymują ze 
środków ustawowego ubezpieczenia chorobowe-
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go, ze składek członkowskich, datków, oraz ubez-
pieczeń emerytalno-rentowych (krajowe zakłady 
ubezpieczeń, federalny zakład ubezpieczeń – Lande-
sversicherungsanstalt, Bundesversicherungsanstalt). 
Dzięki ustawie o modernizacji służby zdrowia, tzw. 
Reformie z 2004 roku, dotyczącej działania Kas Cho-
rych, organizacje samopomocowe otrzymały prawo 
głosu w ważnych kwestiach związanych z opieką 
zdrowotną. Prawo to egzekwują za pośrednictwem 
swoich organizacji parasolowych. Od początku roku 
2004 organizacje samopomocowe działają jako or-
gan reprezentujący głos pacjenta w Komisji Pań-
stwowej G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) 
oraz jej podkomisjach.

Biura kontaktowe ds. samopomocy

Biura kontaktowe ds. samopomocy to samodzielne, 
działające lokalnie lub regionalnie profesjonalne 
ciała poradnicze. Dysponują pełnoetatowym per-
sonelem, pomieszczeniami i środkami. Są odpowie-
dzialne za dostarczanie nowo zakładanym oraz już 
istniejącym grupom samopomocowym wiadomości 
na temat dostępnych opcji w zakresie informacji, po-
radnictwa i wsparcia finansowego.
Niemal każdy powiat i większe miasto posiada biuro 
kontaktowe ds. samopomocy. Informację na temat 
lokalizacji takich placówek uzyskać można w Naro-
dowym Biurze Kontaktowo-Informacyjnym. 
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Grupy samopomocy w polskiej polityce 
społecznej realizowanej na rzecz osób 
niepełnosprawnych
Andrzej Juros

Definicja samopomocy, uwarunkowania prawne, 
funkcje grup samopomocy, formy samopomo-

cy osób niepełnosprawnych

Każda osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym 
obywatelem. Jednocześnie każdy obywatel może zo-
stać dotknięty niepełnosprawnością. Wśród miesz-
kańców co trzeciego gospodarstwa domowego, jest 
osoba niepełnosprawna. Stąd, poszukując oparcia 
społecznego zarówno dla samych osób niepełno-
sprawnych jak i ich rodzin, nie możemy ograniczać 
się jedynie do usług świadczonych przez profesjona-
listów. Konieczne jest odwoływanie pracujących na 
ich rzecz profesjonalistów do potencjału samopo-
mocowego. Skala potrzeb jest ogromna i stale wzra-
stająca. Decydują o tym m.in. postęp technologiczny 
w medycynie i czynniki demograficzne.

Pierwszym i najogólniejszym aktem prawnym sy-
tuującym samopomoc w obszarze życia publiczne-
go jest zapis w konstytucji1 , że wszelkie działania 
Rzeczpospolitej Polskiej będą realizowane zgodnie 
z zasadą pomocniczości. Precyzuje go art. 12 Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej gdzie zapisano, że: 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworze-
nia i działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ru-
chów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń 
oraz fundacji”.
Drugim ogólnym aktem prawnym, a pierwszym, 
w którym wprost określono grupy samopomocy,  
była i jest Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.2  

Zgodnie z jej zapisami „Ochrona zdrowia psychicz-
nego polega w szczególności na [art. 2] promocji 
zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom 
psychicznym [pkt 1]”, a „w działaniach z zakresu 
ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fun-
dacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów 
i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.” 
[art. 1.2.] Rola samopomocy jest więc tutaj bardzo 
szeroko zakreślona. Przez kilkanaście lat zapisy te 
były w zasadzie martwe. Ustawa3 znowelizowana 
w 2008 roku, oraz wprowadzony przez nią Narodo-
wy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego stwa-
rzają szansę na pełną realizację zapisów art. 4, stwier-
dzającego, że „Działania zapobiegawcze w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego [4.1.] (…) obejmują 
w szczególności [4.2] (…) wspieranie grup samo-
pomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego [4.2.3]”. Działania 
przewidziane w ramach Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, który wprowadzo-
ny został 1 stycznia 2009 roku - wdrażanie prze-
widziane jest na lata 2009-2013 - zakładają szeroki 
zakres reform mających doprowadzić do stworzenia 
modelu środowiskowego działań na rzecz zdrowia 
psychicznego. 
Grupy samopomocy są szczególnie istotne dla pro-
filaktyki zdrowotnej oraz przywracania właściwe-
go stanu zdrowia. Zasadność ich funkcjonowania 
w kanonie służby zdrowia nie jest kwestionowana, 
a wręcz trudno sobie wyobrazić prawidłową pracę 
służby zdrowia bez grup samopomocowych. W za-
pisach dotyczących reformy służby zdrowia z roku 
1997 znalazł się zapis4 o „Kasach Chorych, realizu-1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona 

przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 
1997 nr 78 poz. 483
2. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535

3. Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1108
4. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym (DzU nr 28, poz. 153, z późn. zm.)
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jących swoje zadania, współdziałających (...) ze stowa-
rzyszeniami i grupami samopomocowymi tworzo-
nymi w celu udzielenia pomocy osobom chorym lub 
promocji zdrowia”.5 Nie znalazło to jednak odzwier-
ciedlenia w zawieranych kontraktach z jednostkami 
służby zdrowia. Nie jest jasne, jaki zakres kontraktów 
dotyczy organizacji pozarządowych i jaka jest skala 
kontraktów dotyczących promocji zdrowia zawiera-
nych z organizacjami pozarządowymi. Natomiast w 
ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia6 nie 
znalazły się już żadne odniesienia do samopomocy.

Możliwość animowania i wspierania działań samopo-
mocowych na rzecz osób niepełnosprawnych istnieje 
w oparciu o zapisy Ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
z dnia 13 czerwca 2003 r.7 Jej głównymi celami są re-
integracja społeczna i zawodowa. Definiowana jest 
ona jako: „działania, w tym również o charakterze 
samopomocowym, mające na celu odbudowanie i 
podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w 
centrum integracji społecznej, klubie integracji spo-
łecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnie-
nia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 
lub pobytu”.8

Natomiast w nowej ustawie o pomocy społecz-
nej z 2004 roku9, po wielu latach ustnego deklarowa-
nia, że pomoc społeczna to działania w ramach samo-
pomocy, że praca socjalna „jest działaniem mającym 
na celu wspomaganie ludzi w tym, aby nauczyli się 
pomagać sobie samym”10, wśród sześciu zadań pomo-
cy społecznej wymienia się to polegające na: „rozwija-
niu nowych form pomocy społecznej i samopomocy 
w ramach zidentyfikowanych potrzeb”. Natomiast 
w art. 51, przewiduje się możliwość przyznania oso-

bom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepeł-
nosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w 
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, usług 
świadczonych przez ośrodki wsparcia (do których 
zaliczono klub samopomocy11). Określenie sposobu 
funkcjonowania klubów samopomocy (czy tylko dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż takie sfor-
mułowanie zastosowano w nowelizacji) pozostawia 
się w gestii wojewody i organu jednostki samorządu 
terytorialnego prowadzącej ośrodek.12 W tym kontek-
ście jedno z dziewięciu zadań pracownika socjalnego, 
przewidujące „pobudzanie społecznej aktywności i 
inspirowanie działań samopomocowych w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, 
grup i środowisk społecznych”13, stwarza szerokie 
możliwości budowania systemu samopomocowego w 
społecznościach lokalnych.

W 2008 roku w oparciu o ustawę o pomocy społecz-
nej, gminy finansowały funkcjonowanie 48 klubów 
samopomocy - jako jednego z możliwych ośrodków 
wsparcia, z czego 38 prowadzonych było przez gminę 
(liczba beneficjentów sięgała 2 tys.), a 10 przez inne in-
stytucje (gdzie udzielało się 500 uczestników). Proces 
ten znalazł wsparcie w strategii wydatkowania środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidu-
je on bowiem możliwość organizacji i finansowania 
uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, 
w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub 
lub grupę. Zostało to zapisane w dokumencie „Zasa-
dy przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powia-
towych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu 

5. Ustawa z dnia 6 lute go 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym - po nowelizacji
6. Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
7. Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 i Dz.U. 2007 nr 115 poz. 793
8. Tamże art. 4 pkt 4
9. Rozdział 2 Zadania pomocy społecznej Art. 15 Ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr 64 poz. 593
10. P. Czekanowski, P. Oniszczuk, Organizowanie społeczności lokalnej, 
Broszura polsko – holenderskiego Projektu MATRA COP „Organizowanie 
społeczności lokalnej w Polsce”.

11. Najnowsze propozycje nowelizacji tejże Ustawy przedłożone Sejmowi 
przez MPiPS zakładają zapis: w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ośrodkiem 
wsparcia jest w szczególności ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy”. 
Zmiana polega na uzupełnieniu katalogu ośrodków wsparcia o ośrodki 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i jednoczesnym wykreśleniu 
środowiskowego domu samopomocy (jako jednego z rodzajów ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami. Według stanu na koniec 2007 roku 
w 625 ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z usług 
korzystało ponad 19.000 osób, z czego ponad 18.000 w środowiskowych 
domach samopomocy.
12. Tamże: Uzasadnienie 
13. Podpunkt. 6 art. 119. pkt. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr 64 poz. 593)
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Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.14 Do roku 
2007 urzędnicy samorządowi nie mając bezpośred-
niej podstawy prawnej odmawiali wsparcia grupom 
samopomocowym. Jednakże wprowadzanie odpo-
wiednich zapisów w formie rozporządzeń i dyrek-
tyw jest już daleko posuniętą formalizacją procesu 
wspierania grup samopomocowych. Zbyt szczegóło-
we dyrektywy, w niektórych przypadkach, mogą być 
swoistym zagrożeniem dla samopomocowego i od-
dolnego - opartego na samoorganizacji, charakteru 
tych grup.

Samopomocowy charakter tworzenia i funkcjonowa-
nia, w formie już zinstytucjonalizowanej, zabezpiecza-
ją najpełniej organizacje pozarządowe. Większość jest 
tworzona w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach15 z 
1998 roku. Uchwalona w 2003 roku ustawa o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie16, miała 
za zadanie wzmocnić sektor obywatelski w przestrze-
ni życia publicznego. Przy wielu zaletach była jednak 
oceniana krytycznie. Analizując procesy samoorga-
nizacji społecznej i samopomocy, należy stwierdzić, 
że ustawa utrudniła i ograniczyła dostęp do środków 
dla małych i oddolnych inicjatyw, zmuszając je nie-
jednokrotnie do zbyt dalekiej formalizacji i biuro-
kratyzacji. Stara się temu zaradzić znowelizowana 22 
stycznia 2010 roku Ustawa.17 Przewiduje możliwość 
tzw. inicjatywy lokalnej, polegającej na przedłożeniu 
władzom samorządowym przez mieszkańców wnio-
sku (mogą to zrobić bezpośrednio lub za pośrednic-
twem lokalnej organizacji pozarządowej) o realizację 
określonego zadania publicznego, które uznają za 
konieczne na danym terenie (np. powołania centrum 

14. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Op-
eracyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokumentu z dnia 25 lutego 2008 r. 
s. 22
15. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. 1989 
nr 20 poz. 104 i Dz.U. 1996 nr 27 poz. 118
16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie - Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
17. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (nr 
druku projektu 1727) w art. 2 pkt 4 przewiduje możliwość realizacji „inicjaty-
wy lokalnej”. „Rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania 
publicznego na rzecz społeczności lokalnej.”

wsparcia grup samopomocowych). Samorząd może 
w takiej sytuacji wesprzeć tą grupę w realizacji tego 
zadania, nie przekazując im jednak na ten cel bezpo-
średnio pieniędzy. Jest to znaczący postęp we wzmac-
nianiu mechanizmów wspólnototwórczych.
W roku 2009 roku, według bazy www.ngo.pl, w Polsce 
działało 116575 organizacji pozarządowych - z tego 
organizacji działających na rzecz samopomocy było 
około 650 (zob. tab.1). Tak mała liczba organizacji 
deklarujących w samej nazwie lub w zakresie reali-
zowanych celów jest wynikiem marginalizowania 
w życiu publicznym mechanizmów samopomoco-
wych. Zbiurokratyzowanie, nadmierne akcentowanie 
profesjonalizacji sprawiały także w sferze aktywności 
obywatelskiej wycofywanie się z deklarowania dzia-
łań samopomocowych.
Tab. 1. Organizacje i instytucje deklarujące działania na rzecz samopomocy 
w bazie danych www.ngo.pl

Lp. Województwo Organizacje pozarzą-
dowe działające na 
rzecz samopomocy

O r g a n i z a c j e / i n s t y t u c j e 
działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i chorych

 wszystkie         zaktualiowane organizacje    organizacje zaktualizowane   Inne*

1 dolnośląskie 45 41 31 30
2 kujawsko-po-

morskie
25 22 17 14

3 lubelskie 57 5 38 35                22
4 lubuskie 24 23 20 20         1
5 łódzkie 38 38 31 31         1
6 małopolskie 52 49 36 34        17
7 mazowieckie 97 85 58 53
8 opolskie 12 12 9 9         1
9 podkarpackie 34 34 20 20
10 podlaskie 23 20 19 17         1
11 pomorskie 43 41 30 29
12 śląskie 52 47 36 33         1
13 ś w i ę t o k r z y -

skie
11 9 8 8         2

14 w a r m i ń s k o - 
mazurskie

42 39 28 27        18

15 wielkopolskie 61 57 44 41         2

16 zachodniopo-
morskie

33 31 30 28

Razem 649 553 455 429        66
 ** „Inne” najczęściej takie instytucje jak środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy 

społecznej lub niepubliczne jednostki służby zdrowia, a czasem jest to wydzielona jednostka or-
ganizacji pozarządowej
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Złe uwarunkowania prawne i instytucjonalne potra-
fią niekorzystnie wpłynąć nawet na grupy samopo-
mocowe. Aktywna polityka społeczna, która staje się 
koniecznością, jeśli ma być skutecznie realizowana 
wymaga zakorzenienia wszelkich działań w społecz-
nościach lokalnych, złożonych z bogatej tkanki grup 
(zwłaszcza samopomocowych), ruchów, organizacji 
społecznych (nieformalnych i formalnych). Analizu-
jąc sukcesy tworzonej ekonomii społecznej zauważa 
się, że u ich podstaw były inicjatywy samopomocowe 
dobrze osadzone w danej społeczności. Tam, gdzie 
po krótkim okresie funkcjonowania upadły czy to 
organizacje pozarządowe, czy też np. spółdzielnie 
socjalne, można zauważyć brak tego kapitału samo-
pomocowego. 

Dobrym przykładem budowania kapitału samopo-
mocowego są wieloletnie doświadczenia Stowarzy-
szenia BORIS.18 Szereg przeprowadzonych działań 
projektowych i programowych19 tylko na Mazowszu 
przyczynił się do powstania kilkudziesięciu grup sa-
mopomocowych i wykształcenia wielu animatorów 
grup samopomocowych (długofalowy cykl eduka-
cyjny połączony z zagranicznymi wyjazdami stu-
dyjnymi), którzy inicjują grupy oraz wspierają ich 
działalność. Działania te są umacniane poprzez pro-
ces budowania partnerstw lokalnych wokół idei sa-
mopomocy. Wypracowany model Klubów Integracji 
Społecznej20 i Klubów Samopomocy21 jest realizo-
wany przez istniejące placówki samorządowe - np. 
ośrodki pomocy społecznej. Tworzenie klubów znaj-
duje wsparcie w coraz częściej wdrażanym w spo-
łecznościach lokalnych modelu CAL, służącym bu-
dowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego, 
a propagowanym przez Stowarzyszenie CAL.22 Jed-
nym z jego głównych celów jest inicjowanie ruchów 
samopomocowych i obywatelskich. Sukces tego mo-

18. http://samopomoc.boris.org.pl/strony
19. M.in. Program rozwoju samopomocy na Mazowszu; Pomóż sobie i in-
nym czyli tworzenie Klubów Integracji Społecznej oraz Klubów Samopo-
mocy – 2005; Samopomoc - razem przezwyciężymy trudności.
20. na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
21. na podstawie ustawy o pomocy społecznej – klub jest nakierowany na 
tworzenie miejsca rozwoju dla grup samopomocy i wsparcia

delu został zauważony w przygotowanym i przedło-
żonym Sejmowi w 2007 projekcie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki społecznej. W uzasadnieniu 
do tego projektu, w części gdzie mowa jest o instru-
mentach integracyjnych, czytamy m.in. „Ważnym 
obecnie narzędziem na rzecz integracji społeczno-
ści lokalnych jest program CAL (Centra Aktywno-
ści Lokalnej) wspierający aktywność społeczną w 
społecznościach lokalnych”.23 Choć ustawa ta nie 
ujrzała światła dziennego, to jednak stała się podsta-
wą do kształtowania zasad zarządzania projektami 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Spójności.

dr Andrzej Juros, 
Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

22. www.stowarzyszenie.cal.org.pl
23. Druk nr 1548 z dnia 4 stycznia 2007 roku - Uzasadnienie s. 49 http://
orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/677B975EDE36FE94C12572AC0038E58C/
$file/1548.pdf  
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Razem przezwyciężymy trudności

Magdalena Bąkowska

Centralnym zagadnieniem samopomocy jest 
wspieranie. Jak udzielać pomocy i jak pomóc 

sobie, to kluczowe pytania stawiane w grupach sa-
mopomocowych. Idea powstawania grup samo-
pomocowych jest  bardzo ważnym elementem in-
tegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub wykluczonych spo-
łecznie. Osoba niepełnosprawna nadal postrzegana 
jest przez społeczeństwo stereotypowo, jako osoba 
słabsza, mniej wartościowa, niezaradna. W rezulta-
cie tego, stopień izolacji społecznej osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin pogłębia się. Tworzenie grup 
samopomocowych jest szansą na odbudowanie na 
nowo relacji i więzi międzyludzkich. Grupy samo-
pomocowe są dobrowolnymi, małymi strukturami 
grupowymi, nastawionymi na wzajemną pomoc 
i osiągnięcie określonego celu. Zwykle są one two-
rzone przez ludzi uznających się za równych sobie, 
stawiających sobie za cel zaspokojenie wspólnej po-
trzeby wsparcia, przezwyciężanie wspólnego upo-
śledzenia lub utrudniających życie problemów oraz 
osiągnięcie pożądanych zmian społecznych i (lub) 
osobowościowych.1 Założyciele i członkowie takich 
grup uważają, że ich potrzeby nie są lub nie mogą 
być w pełni zaspokojone ani przez istniejące insty-
tucje i organizacje pozarządowe ani za ich pośred-
nictwem. Grupy samopomocowe kładą nacisk na 
wzajemne oddziaływanie „twarzą w twarz” i na oso-
bistą odpowiedzialność swoich członków. Grupy te 
dostarczają najczęściej wsparcia emocjonalnego, a 
nierzadko również pomocy materialnej. Często są 
zorientowane przyczynowo i propagują idee oraz 
wartości, dzięki którym ich członkowie mogą osią-
gnąć wzbogacone poczucie tożsamości.  Idea pomo-
cy innym i samopomocy nie jest łatwym zadaniem. 
Bagaż doświadczeń i umiejętności społecznych nie 

jest nam dany po to, by utrudniać nam życie, lecz 
po to by pomagać innym i sobie. Należy uświado-
mić sobie, że grupa to możliwość spotkania, a nie 
miejsce w którym zachodzą metamorfozy i rewolu-
cyjne zmiany. Edukacja, konsekwencja i upór w po-
dejmowanych działaniach pozwalają nam niepełno-
sprawnym w miarę samodzielnie funkcjonować oraz 
ułożyć sobie życie. Pojawienie się impulsu z zewnątrz, 
spotkanie się w grupie osób z tym samym problemem 
i dysfunkcją inspiruje do myślenia i zmiany w osobie 
niepełnosprawnej jak i jej otoczeniu. Należy tworzyć 
grupy samopomocy i wsparcia, stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin aby pomagać sobie 
nawzajem, uwalniać potencjał tkwiący w osobach 
niepełnosprawnych. Należy także zwiększać poziom 
wiedzy nt. osób z niepełnosprawnością, promować 
pozytywne postawy wobec niepełnosprawnych w spo-
łeczeństwie – mówi Marek ze Stowarzyszenia Ludzi 
Niepełnosprawnych „ALFA”. 

Grupy samopomocy i wsparcia pozwalają wydobyć 
mocne strony zarówno jednostki jak i wszystkich 
członków grupy. Samopomoc to wszystkie te dzia-
łania, które są poświęcone radzeniu sobie z różnego 
rodzaju problemami w oparciu o korzystanie z wła-
snych doświadczeń i pomysłowości oraz przedysku-
towaniu ich z ludźmi, którzy już przez nie przeszli 
i poradzili sobie z nimi.2 Podczas spotkania grupy, 
uczestnicy wymieniają pomysły na rozwiązania pro-
blemów, uczą się jak aktywnie mogliby zaangażować 
się w działania mające im pomóc. Dzięki uczest-
nictwu w grupach ludzie zmieniają swoje postawy 
i zachowania, odzyskują poczucie kontroli nad wła-
snym życiem. Grupa samopomocy wspiera, pomaga, 
radzi oraz daje możliwość wyjścia z domu i kontaktu 
z osobami o podobnym problemie, daje możliwość 
oderwania się od codziennych trosk – mówi Ewa, 
animatorka grupy kobiet niepełnosprawnych przy 

1. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. 
M. Załuska, J. Boczoń  Katowice 1998 str. 80 - 81

2.  Od pomocy do samopomocy, red. P. Jordan wyd. Stowarzyszenie CAL, 
Warszawa, s. 43
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Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce. Proces 
tworzenia grup samopomocy i wsparcia jest bardzo 
różny. W łódzkim Ośrodku Aktywizacji Zawodowej 
i Społecznej  dla Osób Niepełnosprawnych powsta-
ła spontanicznie taka grupa. Jest to wartość dodana 
warsztatów „Aktywnego poszukiwania pracy dla 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.3 Uczest-
nikami grupy są osoby niepełnosprawne ruchowo 
z orzeczonym znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, również z niepełnosprawnością sprzężoną, 
nie pozostające w zatrudnieniu oraz rodziny i osoby 
z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych. 
Metodą pracy grup samopomocowych jest regular-
ne spotykanie się w celu wzajemnego wzmacniania. 
Wspólne rozmowy, dyskusje, opieranie się na wła-
snym doświadczeniu oraz wymiana, w której każdy 
członek grupy zarówno „daje” jak i „bierze” sprawia, 
że uczestnicy uczą się od siebie, wspólnie poszukują 
rozwiązań, które ułatwią im stawienie czoła indy-
widualnym problemom w codziennym życiu. Grupa 
samopomocy nie jest prowadzona przez wykwali-
fikowanych terapeutów i psychologów, chociaż jej 
uczestnicy mogą korzystać z ich pomocy w sytu-
acjach trudnych. Grupy tego rodzaju mają być bez-
piecznym miejscem, w którym spotykają się ludzie 
przeżywający podobne lub takie same problemy, aby 
uczyć się od siebie nawzajem radzenia sobie z nimi 
i stawiania im czoła.4Będąc w grupie opierając się 
na wzajemnym zaufaniu można dzielić trudności i 
emocje, bo przecież inni uczestnicy mają podobne 
doświadczenia. Sprawia to, że człowiek ze swoimi 
problemami nie czuje się osamotniony, a ma po-
czucie solidarności i wspólnoty.5 Połączyła nas chęć 
niesienia pomocy w znalezieniu zatrudnienia kilku 
osobom poznanym na warsztatach „Aktywnego po-
szukiwania pracy”, chciałyśmy zachęcać osoby nie-
pełnosprawne do wyjścia z domu, wspólnych rozmów 
i rozwiązywania wspólnie problemów, uczestniczenia 

w życiu społecznym i kulturalnym. Było to niezwykle 
trudne, ponieważ niektóre osoby przez lata nie wy-
chodziły ze swojego domu – mówią Mirosława i Ewa, 
uczestniczki grupy dla osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Częstotliwość i forma spotkań jest 
uzależniona od samych uczestników.  Jeżeli istnieje 
pilna potrzeba uczestnicy spotykają się nawet dwa 
razy w tygodniu. Dzięki spotkaniom w grupie na-
uczyłam się otwierać drzwi, które do tej pory były za-
mknięte – podkreśla Zosia uczestniczka grupy osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ewa jest dum-
na z tego co jej niepełnosprawny od urodzenia syn 
osiągnął dzięki udziale w spotkaniach grupy - Jeżeli 
w danej sytuacji nie mogę asystować synowi na uli-
cy, w urzędzie czy parku, on prosi o pomoc inne oso-
by znajdujące się wokół niego. Nie boi się i nie czuje 
wstydu, że jest niepełnosprawny. Stara się samodziel-
nie załatwiać swoje sprawy, chętnie dzieli się swoimi 
umiejętnościami i wiedzą. Jest otwarty na nowe do-
świadczenia. 
Członkowie grupy dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów chcą zrobić kolejny krok - utworzyć spół-
dzielnię socjalną wokół osób niepełnosprawnych 
lub skorzystać z możliwości otworzenia działalności 
gospodarczej przy udziale dostępnych środków eu-
ropejskich. Projekt integracyjnej kawiarnio-herba-
ciarni stwarza możliwość włączenia w życie społecz-
ne wszystkich grup społecznych – bez względu na 
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Na 
spotkania grupy wsparcia w Ośrodku Aktywizacji 
Zawodowej i Społecznej dla Osób Niepełnospraw-
nych w Łodzi przychodzi średnio 5 - 7 osób. 

Możliwości jakie stwarza samopomoc oraz tworzo-
ne grupy samopomocowe stają się więc doskonałą 
receptą na reakcję wobec ważnych i wymagających 
szybkich działań problemów. W oparciu o profesjo-
nalnego animatora grup samopomocy i wsparcia 
oraz zorganizowane zaplecze materialne, została 
utworzona grupa wsparcia osób niepełnosprawnych 
i rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie. 
Z początkowego zbioru nieznanych sobie ludzi 
w różnym wieku, o różnej płci, wykształceniu i sta-

3. Warsztaty w ramach projektu “Wsparcie osób niepełnosprawnych ru-
chowo na rynku pracy” realizowanego przez  Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Caritas Polska, Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC 
MALTAŃSKA
4. C. K. Oyster, Grupy, Poznań 2002, s. 333-336
5. Samopomoc - razem przezwyciężymy trudności, red. P. Jordan, Warszawa 
2007, s.7. 
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nie zdrowia, z różnym doświadczeniem zawodowym, 
stworzyła się grupa, która powoli zaczynała się ze sobą 
oswajać, ustalać zasady, budować relacje i otwierać 
się. W pierwszej fazie funkcjonowania grupy wszel-
kie działania nakierowane były na integrację, rozpo-
znanie potrzeb uczestników, słabych i mocnych stron, 
ustalenie własnej hierarchii wartości, zmianę sposobu 
myślenia, zmianę ich negatywnego nastawienia, okre-
ślanie celów. Głównym założeniem grupy wsparcia 
była praca nad akceptacją niepełnosprawności uczest-
ników, radzenie sobie ze stresem, motywowanie i po-
budzanie do aktywności w życiu społecznym i zawo-
dowym oraz dzielenie się informacjami związanymi 
z rehabilitacją, zakupem sprzętu ortopedycznego, 
załatwianiem spraw urzędowych. Każda nowa osoba 
przyjmowana była życzliwie. Wszyscy mówili sobie 
po imieniu. Doświadczeni członkowie grupy po tym 
jak odebrali pomoc, pozostawali by pomagać innym. 
Grupa zintegrowała się. Jej członkowie pod okiem 
pracowników socjalnych z GOPS w Goworowie, 
stworzyli teatr niepełnosprawnych oraz zarejestro-
wali Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią”. W ramach 
Stowarzyszenia rozszerzono działania podejmowane 
w grupie wsparcia. Kształtowanie umiejętności sa-
modzielnego wypełniania ról społecznych, integracja 
osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, 
organizacja zajęć grupowych i indywidualnych, roz-
wijających umiejętności niezbędne do samodzielnego 
życia, kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzy-
jających integracji oraz pozyskiwanie dotacji z projek-
tów – to kluczowe obszary działania Stowarzyszenia. 
Grupa wsparcia osób niepełnosprawnych i rodziców 
dzieci niepełnosprawnych spowodowała pozytywną 
przemianę w samopoczuciu osób niepełnosprawnych 
i ich sposobie patrzenia na otaczającą rzeczywistość, 
zachęciła do realizacji nowych pomysłów na rzecz 
osób niepełnosprawnych w gminie. 

Grupy samopomocy i wsparcia nakierowane są na 
aktywne podejście mające na celu integrację spo-
łeczną osób zagrożonych wykluczeniem lub wyklu-
czonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych. 
Grupy umożliwiają osobom z niepełnosprawnością 
udział w procesie weryfikacji poglądu na osoby nie-

pełnosprawne, wzmacnianiu poczucia własnej warto-
ści oraz dążeniu do równoprawnego udziału w życiu 
rodzinnym, społecznym i zawodowym. Grupy samo-
pomocy skupiają ludzi w różnym wieku i o różnym 
statusie społecznym. Działania te sprzyjają integracji 
pokoleń i budzą poczucie wzajemnego poszanowania 
i bycia potrzebnym. W obrębie grupy samopomoco-
wej dla niepełnosprawnych seniorów oraz w ramach 
partnerstwa lokalnego ,,Naszej 19”  w Słupnie/k. Płoc-
ka powstała grupa problemowa niepełnosprawni i se-
niorzy. Celem działania zespołu jest wyrównywanie 
szans osób niepełnosprawnych i seniorów, integracja 
społeczna, działania kulturalno-oświatowe i rekre-
acyjne oraz prowadzenie działań prospołecznych do-
tyczących niepełnosprawności. Jednostki wchodzące 
w skład zespołu d/s. osób niepełnosprawnych i senio-
rów to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy, Klub Seniora, Spółdziel-
nia Socjalna ,,Opieka”, Gminne Centrum Informacji 

- Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz 
Społeczności Lokalnej, Stowarzyszenie ,,Patron”. 

Funkcjonowanie grup samopomocy przyczynia się 
do likwidacji wielu barier, pozwala na analizę potrzeb 
osób niepełnosprawnych, określenie przyczyn małej 
aktywności bezrobotnych niepełnosprawnych osób, 
a co za tym idzie - podjęcie skutecznych działań z 
zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób nie-
pełnosprawnych przez instytucje wspierające to śro-
dowisko. Grupy mogą także generować nowe formy 
organizacyjne: stowarzyszenia, fundacje, inicjatywy 
lokalne, kluby wolontariatu. Dobrowolne i nieformal-
ne grupy samopomocy, po zmianie statusu prawnego, 
są w stanie jako organizacje pozarządowe pozyskiwać 
środki finansowe na działania i projekty skierowane 
nie tylko do osób niepełnosprawnych, lecz także do 
otoczenia w którym żyją i funkcjonują. 

Magdalena Bąkowska
Stowarzyszenie BORIS
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Wsparcie finansowe i merytoryczne 
zorganizowanej samopomocy

Głównymi cechami definiującymi samopomoc 
są nieformalność udzielanej pomocy oraz to, 

iż osoby prowadzące organizacje same dotknięte są 
podobnymi problemami. Zaangażowanie w grupy 
samopomocowe bazuje na idei pomocy dla samego 
siebie i innych. Mimo wolontariackiego charakteru 
tego typu działań, wymagają one stałego wsparcia 
z zewnątrz, aby były w stanie trwale rozwijać swo-
je możliwości. Warunki ramowe sprzyjające samo-
pomocy istotnie przyczyniają się do jej umacnia-
nia i rozszerzania związanych z nią przedsięwzięć, 
umożliwiają zainteresowanym dotarcie do grup 
samopomocowych, a samym grupom – osiągnięcie 
zamierzonych celów. 
W toku prowadzonych programów modelowych na 
szczeblu federalnym okazało się, iż stosunkowo naj-
lepiej sprawdzają się trzy formy wsparcia finansowe-
go i merytorycznego grup samopomocowych, dzia-
łające jako uzupełniające się wzajemnie narzędzia:
• w przypadku bezpośredniego finansowego wspar-
cia należy wyróżnić (pośrednie) przejmowanie na 
siebie kosztów materiałów i promocji grup samo-
pomocowych przez gminy i organizacje opieki spo-
łecznej, oraz (bezpośrednie) udostępnianie środków 
finansowych, przykładowo zgodnie z literą § 20 ust. 
4 Kodeksu Prawa Socjalnego, tom V i § 29 Kodeksu 
Prawa Socjalnego tom IX wzgl. § 31 ust. 5 Kodeksu 
Prawa Socjalnego tom VI.
• wsparcie infrastrukturalne obejmuje z jednej strony 
zapewnienie pomieszczeń, możliwości powielania 
materiałów, jak również organizację dni samopomo-
cy; z drugiej strony zaś tworzenie i utrzymywanie 
biur kontaktowych ds. samopomocy jako placówek 
współdziałających z organizacjami samopomocy 
i spełniających rolę doradczą (por. ust. Formy orga-
nizacyjne działań samopomocowych w Niemczech). 
• pośrednie, ideowe wsparcie ma na celu stworze-
nie przyjaznego samopomocy klimatu społecznego. 
Zarówno profesjonaliści reprezentujący organizacje 

wspierające działania samopomocowe (np. działający 
w ramach biur kontaktowych ds. samopomocy i or-
ganizacjach samopomocowych), ale także decyden-
ci na szczeblach federalnym, krajowym i gminnym 
mają wpływ na podniesienie poziomu akceptacji dla 
samopomocy i jej popularyzację – mogą przyczyniać 
się do tego, rozpowszechniając informacje o formach 
samopomocy oraz uczestnicząc w programie podej-
mowania decyzji. 

Bezpośrednie wsparcie finansowe działań samopo-
mocowych organizowane jest przez różne podmioty, 
przejmujące na siebie koszty. Cytat ze Wspólnych 
i jednolitych zasad wspierania samopomocy wg 
treści § 20 ust. 4 Kodeksu Prawa Socjalnego tom V: 
Wspieranie samopomocy to zadanie dla całej społecz-
ności. Dlatego też powinny uczestniczyć w nim wła-
dze publiczne, podmioty odpowiedzialne za ubezpie-
czenia społeczne (ubezpieczenie rentowo-emerytalne, 
chorobowe, wypadkowe) oraz prywatni ubezpieczy-
ciele zdrowotni. Wzmocnienie struktur samopomocy 
dzięki działaniu ustawowych kas chorych nie powin-
no i nie może być pretekstem do zmniejszenia udziału 
innych podmiotów ponoszących koszty, jak np. wła-
dze publiczne. Powinno raczej być przyczynkiem do 
intensyfikacji zaangażowania innych podmiotów za-
pewniających świadczenia socjalne i władz publicz-
nych we wspieranie działań samopomocowych po-
przez znaczące zwiększenie nakładów finansowych 
przydzielanych na poczet tych działań.  
Znaczącymi podmiotami są w tym kontekście wła-
dze publiczne (szczebla federalnego, krajowego 
i gminnego), podmioty zajmujące się świadczeniami 
w ramach ubezpieczeń społecznych oraz osoby pry-
watne (przekazujący datki, sponsorzy, fundacje). 
Władze publiczne. Wspieranie samopomocy ze 
strony władz publicznych nie jest obowiązkiem 
ustawowym, lecz stanowi świadczenie dobrowolne. 
W związku z tym procedury przydzielania takiego 
wsparcia wyglądają również nieco inaczej. Publiczne 
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wsparcie organizacje samopomocowe otrzymują na 
szczeblu federalnym, jak również krajowym i gmin-
nym.
Na szczeblu federalnym za wsparcie odpowiada 
głównie Federalne Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej (Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung – BMGS) oraz Federalne Minister-
stwo ds. Rodzin, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend). Nie istnieją jak dotychczas zestawie-
nia dotyczące ogólnej sumy wsparcia finansowego, 
przekazywanego organizacjom samopomocowym 
na szczeblu federalnym. 
Podczas, gdy wspieranie samopomocy na szczeblu 
krajów związkowych wyniosło w roku 2001 ogó-
łem 14,7 mln  €, w roku 2003 suma ta zmniejszyła 
się do niecałych 13 mln €. Z tego 5,4 mln € przy-
padło na grupy samopomocowe (w 15 z 16 krajów 
związkowych ), 4,4 mln € na biura kontaktowe ds. 
samopomocy (w 12 z 16 krajów związkowych) a 3,1 
mln € otrzymały krajowe organizacje samopomo-
cowe (w 13 z 16 krajów związkowych). Sytuacja 
w poszczególnych krajach związkowych jest bardzo 
niejednorodna. Podczas, gdy średnia federalna kwot 
przekazywanych na wspieranie samopomocy w kra-
jach związkowych wynosi 0,16 € na obywatela, liczba 
ta waha się w poszczególnych krajach związkowych.
Rozwój systemu wsparcia na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat wskazuje, iż zaistniał ogólny trend zniż-
kowy, jeśli chodzi o wspieranie samopomocy przez 
kraje związkowe. 
W porównaniu z wynikami za rok 2001, redukcja do-
tacji na szczeblu krajowym wynosi przeciętnie 12%. 
W gminach wspierane są finansowo lokalne grupy 
i organizacje samopomocowe, a także biura kontak-
towe ds. samopomocy. Uregulowania prawne po-
szczególnych krajów, jak np. w ustawie o publicznej 
służbie zdrowia krajów związkowych Bremy (1995) 
oraz Nadrenii Północnej – Westfalii (1997) jedno-
znacznie poruszają kwestię wsparcia finansowego 
i merytorycznego grup samopomocowych przez pu-
bliczną służbę zdrowia. Nie istnieją jednolite dane 
statystyczne, dotyczące konkretnych kwot przezna-
czanych na wsparcie. Według badań prowadzonych 

przez NAKOS w roku 1997 wsparcie finansowe z bu-
dżetu gminnego otrzymało 60% biur kontaktowych 
ds. samopomocy, zaś w 2003 roku ze środków gmin-
nych korzystało 56 % takich placówek. Przekazywa-
ne środki stanowiły przeciętnie około 38% puli ich 
finansowania. 
W obliczu wzrastającej presji powiązanej z kosztami 
w obszarze dobrowolnych świadczeń z budżetów pu-
blicznych, najważniejsze stowarzyszenia z dziedziny 
samopomocowej domagają się polepszenia i zabez-
pieczenia warunków ramowych, mających związek 
ze wsparciem finansowym i merytorycznym samo-
pomocy oraz związanej z nią infrastruktury. Wspie-
ranie samopomocy miałoby być postrzegane jako 
zadanie spoczywające na całej społeczności, osią-
gnięcie czego miałoby umożliwić z kolei wprowa-
dzenie uregulowań pozwalających na „zazębianiu 
się” wsparcia przekazywanego przez władze publicz-
ne oraz podmioty odpowiadające za system ubezpie-
czeń społecznych.
Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej i Pry-
watnej (Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge) już w 1998r. w piśmie skierowanym 
do gmin i ministerstw krajowych proponowało 
ulepszenia obowiązujących w gminach warunków 
ramowych, które zabezpieczyłyby kwestie wspiera-
nia samopomocy. Według ich koncepcji, gotowość 
do zaangażowania ze strony obywateli oraz klimat 
społeczny winny zostać uzupełnione poprzez opra-
cowanie i utrzymywanie strukturalnych warunków 
ramowych (np. biura kontaktowe ds. samopomocy, 
kolegia doradcze) oraz dokonanie jasnego podziału 
kompetencji w kwestiach wspierania samopomocy 
za pomocą jednolitych dla całego kraju związkowe-
go wytycznych. Zaleca się także udział ustawowego 
oraz prywatnego ubezpieczenia chorobowego w puli 
wsparcia samopomocy na szczeblu krajów związko-
wych, celem finansowania koniecznej infrastruktu-
ry.  
Ustawowe ubezpieczenie chorobowe. Wspiera-
nie grup, organizacji i biur kontaktowych ds. sa-
mopomocy w ramach ustawowego ubezpieczenia 
już w 1992r. zostało wpisane  do Kodeksu Prawa 
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Socjalnego, tom V, początkowo jako świadczenie 
opcjonalne. Dopiero reforma służby zdrowia w roku 
2000 nadała temu zapisowi sformułowanie wskazu-
jące na powinność, tym samym czyniąc §20 ust. 4 
Kodeksu Prawa Socjalnego tom V uregulowaniem 
bardziej zobowiązującym. W roku 2000 ustawo-
we kasy chorych miały zapewniać corocznie kwotę 
0,51 € na ubezpieczonego na cele wspierania samo-
pomocy; kwota ta ma być, zgodnie z zapisem § 18 
ust. 1 Kodeksu Prawa Socjalnego, tom IV, corocz-
nie aktualizowana i w roku 2004 wyniosła 0,54 € na 
ubezpieczonego. Wspieranie grup organizacji i biur 
kontaktowych ds. samopomocy ma odbywać się 
w sytuacjach, gdy celem ich działania jest profilak-
tyka lub rehabilitacja ubezpieczonych w przypadku 
określonych schorzeń.
Jak dotychczas, ramy finansowe określone w § 20 
ust. 4 Kodeksu Prawa Socjalnego tom V (0,53 € na 
ubezpieczonego w 2003 roku) wykorzystywane są 
tylko częściowo. Nawet, jeśli rejestrowany jest stały 
wzrost puli dotacyjnej, przeciętna kwota wsparcia 
wynosząca w 2003 roku 0,35 € na ubezpieczonego 
ciągle nie odpowiada jeszcze wyznaczonemu progo-
wi. Zgodnie ze wstępnym oszacowaniem dokona-
nym przez Federalne Ministerstwo Zdrowia i Opie-
ki Społecznej (KV 45), w  roku 2003 z kas chorych 
przekazano na cele wspierania samopomocy ogółem 
kwotę 25 mln  €, co odpowiada ok. dwóm trzecim 
wartości zalecanej. 
Przyczyną ciągle niedostatecznie dużego wsparcia 
finansowego jest szereg problemów praktycznych, 
wynikających ze specyfiki struktury kas chorych (na 
dzień 1.1.2004 r. istniało 290 pojedynczych kas) i bę-
dącej jej rezultatem niejednolitości procedur wspar-
cia, a także z wysokiego stopnia zbiurokratyzowania 
procedur wnioskowania i zatwierdzania wniosków. 
Do tego dochodzą często niezbyt przejrzyste i nie-
jednolite kryteria przydzielania wsparcia i warunki 
składania wniosków.
Opracowany wspólnie przez przedstawicieli kas 
chorych oraz organizacji samopomocowych na 
szczeblu federalnym zbiór koncepcji łączy w sobie 
istotne propozycje, dotyczące ulepszenia sposobu 

praktycznej realizacji wspierania samopomocy. Na 
przykład zaleca zdecydowanie ograniczenie czasu 
rozpatrywania wniosków o dotację do maksymalnie 
8 tygodni.
Ustawowe ubezpieczenie rentowo-emerytalne 
i wypadkowe. Podmioty odpowiadające za system 
ustawowych ubezpieczeń emerytalnych wspierają 
samopomoc na podstawie § 31 ust. 1 Nr 5 Kodeksu 
Prawa Socjalnego, tom VI, za pomocą dotacji dla pla-
cówek zajmujących się rehabilitacją lub promujących 
ją. Jest to uregulowanie opcjonalne, a więc świadcze-
nia takie są dobrowolne. W ostatnich latach (stan na: 
2003 r.) Urząd Federalny ds. Ubezpieczeń Pracow-
ników Biurowych (Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte) udzielał organizacjom samopomoco-
wym wsparcia w kwocie każdorazowo ok. 3, 2 mln €. 
Odbiorcami tych dotacji są głównie organizacje sa-
mopomocowe (np. krajowe placówki zajmujące się 
walką z uzależnieniami, stowarzyszenia abstynenc-
kie, Niemiecka Liga Walki z Reumatyzmem - Deut-
sche Rheumaliga i związki krajowe, itp.). 
Ustawodawca reguluje kwestie wspierania samopo-
mocy w tomie IX Kodeksu Prawa Socjalnego, któ-
ry wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2001 roku. 
Przepisem odnoszącym się do tego zagadnienia jest 
§ 29 Kodeksu Prawa Socjalnego IX. Zgodnie z jego 
treścią, grupy, organizacje i biura kontaktowe ds. 
samopomocy zajmujące się profilaktyką, rehabili-
tacją, wczesnym wykrywaniem i terapią schorzeń 
(…) winny otrzymywać wsparcie na jednolitych  
zasadach. W tym celu podmioty zajmujące się re-
habilitacją, do których, obok podmiotów ustawo-
wego ubezpieczenia chorobowego i emerytalno-ren-
towego należą także podmioty odpowiadające za 
świadczenia w ramach ustawowego ubezpieczenia 
wypadkowego powinny wypracować przy współ-
udziale ważnych stowarzyszeń, działających na polu 
samopomocy wspólne i jednolite zasady udzielania 
dotacji i finansowania. Mówi o tym §13 ust. 2 Nr 6 
Kodeksu Prawa Socjalnego IX. Podczas, gdy kasy 
chorych muszą wspierać działania samopomocowe 
(zob. zobowiązujące je do tego uregulowanie w §20 
ust. 4 Kodeksu Prawa Socjalnego, tom V), podmio-
ty odpowiedzialne za świadczenia w ramach ubez-
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Źródło: Robert Koch-Institut, Selbsthilfe im Gesund-
heitsbereich, Reihe Gesundheitsberichterstattung 
des Bundes, Heft 23, Förderung und Unterstüt-
zung der organisierten Selbsthilfe, Berlin 2004, w: 
www.gbe-bund.de (Hasło wyszukiwania: Fi-
nanzierungsquellen der Selbsthilfe); data dostępu: 
28.09.2009 r.

pieczeń rentowo-emerytalnych mogą czynić to na 
zasadzie dobrowolności (zostało tu sformułowane 
uregulowanie opcjonalne).
Środki własne i prywatne datki. Mimo wzrastające-
go znaczenia bezpośredniego wsparcia finansowego 
samopomocy i jej struktur przez władze publiczne 
oraz podmioty ubezpieczeń społecznych, kręgi sa-
mopomocowe pozyskują znaczną część swego finan-
sowania ze środków własnych (przede wszystkim 
składek członkowskich). W związku z obniżającą 
się dostępnością funduszy w służbie zdrowia, coraz 
więcej wagi przykłada się do wsparcia samopomo-
cy przez prywatnych dotujących, w tym także pro-
ducentów leków. W celu zachowania neutralności 
i niezależności w swojej działalności w konfrontacji 
z ewentualnymi interesami przemysłu medycznego, 
grupa ważniejszych organizacji samopomocowych 
we współpracy z organizacjami parasolowymi, pod 
których skrzydłami działają, opracowała niedawno 
tzw. Oświadczenia o niezależnym zobowiązaniu, 
w których to sformułowane zostały wytyczne, do-
tyczące współpracy z przedstawicielami przemysłu 
medycznego (m. in. FORUM przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych – FORUM chronisch kranker 
und behinderter Menschen – PARITÄTISCHER 
2002, Federalna Wspólnota Pracy ds. Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym – Bundesarbeitsgemein-
schaft Hilfe für Behinderte 2002, DAG SHG 2004).
Do centralnych zagadnień takich Oświadczeń o nie-
zależnym zobowiązaniu należą zobowiązanie do 
przestrzegania celów statutowych i nienaginanie ich 
do ewentualnych wpływów ze strony partnera biz-
nesowego, a także utrzymanie jak najwyższej przej-
rzystości całości budżetu stowarzyszenia (ujawnia-
nie dotacji finansowych).
Finansowanie organizacji samopomocowych i 
biur kontaktowych ds. samopomocy. Wyniki ba-
dań przeprowadzonych przez NAKOS wskazały, iż 
organizacje samopomocowe o zasięgu federalnym 
(i powiązane z nimi grupy samopomocowe) pozy-
skiwały średnio niemal połowę całości środków fi-
nansowych ze środków własnych, dalszą jedną trze-
cią natomiast od prywatnych dotujących (sponsorzy, 
fundacje, datki).

Znacznie niższe jest tym samym nadal zaangażowa-
nie w finansowanie władz publicznych, podmiotów 
zajmujących się ustawowymi świadczeniami wyni-
kającymi z ubezpieczeń chorobowych i emerytalno-
rentowych, a także Federalnej Agencji Pracy (Bun-
desagentur für Arbeit, dawniej: Bundesanstalt für 
Arbeit). Łącznie z tych czterech źródeł pozyskiwane 
jest średnio zaledwie 18% całości środków.
Biura kontaktowe ds. samopomocy finansowane 
są przez różne podmioty. Do głównych dotujących 
należały w roku 1997 kraje związkowe i gminy, za-
pewniające prawie 60% środków. W 2002 roku 25% 
placówek utraciło część środków pochodzących od 
gmin, a 36% - środków pochodzących od władz 
krajów związkowych. Według badań NAKOS kraje 
związkowe w roku 2003 zapewniły biurom kontak-
towym ds. samopomocy wsparcie w kwocie ogólnej 
4, 4 mln €, a ustawowe kasy chorych – 3,6 mln €.
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Samopomoc
Tomasz Sobierajski

Pomoc wzajemna istniała od zawsze, jednak do-
piero od niedawna samopomoc została poddana 

naukowym rygorom i badaniom. Powstała niezli-
czona ilość prac naukowych, przeprowadzono setki 
badań i ciągle trwają spory i dyskusje na temat de-
finiowania samej istoty samopomocy. Autorzy jed-
nego z najbardziej znanych opracowań zagadnienia 
samopomocy - Alfred H. Katz i Eugene I. Bender, 
identyfikują ją poprzez wyróżnienie czterech kate-
gorii grup samopomocowych:

-grupa skupiająca się na samospełnieniu i osobistym 
rozwoju członków grupy;

-grupa udzielająca psychospołecznego wsparcia;
-grupa oferująca alternatywne sposoby na życie;
-grupa jako schronienie dla „odmieńców”.1 
Siła ruchu samopomocowego i jego dynamiczny 
rozwój w większości krajów świata są oczywiste 
i nie podlegają dyskusji. Mniejsze lub większe grupy 
osób zbierają się i wszelkimi możliwymi sposobami, 
niejednokrotnie przy pomocy specjalistów różnego 
stopnia i dziedzin, starają się pomóc sobie wzajem-
nie w rozwiązaniu psychospołecznych i medycznych 
problemów. Naukowcy amerykańscy na podstawie 
analizy wyników badań grup samopomocowych 
i obserwacji tego zjawiska uważają, że co piąta oso-
ba w ciągu swojego życia będzie uczestniczyć w spo-
tkaniu grupy samopomocowej, a co czwarty pacjent 
leczony wcześniej ambulatoryjnie skorzysta z jej 
usług.2

Grupy samopomocowe zajmują się wieloma proble-
mami, m.in.: alkoholizmem, stwardnieniem roz-
sianym, cukrzycą, rakiem piersi, bezrobociem. Jak 
pokazują badania na temat samopomocy przepro-
wadzone w 2006 roku, znakomita większość grup 

1. Alfred H. Katz, Eugene I. Bender, The Strength in Us: Self-Help Groups in the 
Modern World, “New Viewpoints”, New York, 1976.
2. Thomas J. Powell, Circles of Recovery: Self-Help Organizations for Addictions, 

“Psychiatric Rehabilitation Journal”, Winter 2005, vol. 28, issue 3.

(90%) współpracuje ze specjalistami związanymi 
z daną dziedziną czy problemem. Co trzecia grupa 
ma również swojego lidera.3 
Sprawę liderów, a przede wszystkim demokratyza-
cji grup samopomocowych w Stanach Zjednoczo-
nych rozstrzygnęła definicja sformułowana przez 
Ronalda Kesslera dla National Institute of Menthal 
Help, według której grupy samopomocowe to „gru-
py organizowane i prowadzone przez osoby mające 
podobne doświadczenia, w celu wzajemnej pomocy 
i wsparcia”.4 Co więcej, Kessler zaznacza, że grupy 
które są/były założone i prowadzone przez lekarzy, 
psychologów, pracowników socjalnych albo innych 
profesjonalistów nie mogą być traktowane jako gru-
py samopomocowe.5 
W książce tej Tomofumi Oka i Thomasina Borkman 
definiują grupy samopomocowe jako „samozarzą-
dzające się grupy, których członkowie podzielają 
wspólne zainteresowania problemami zdrowot-
nymi, dają sobie nawzajem wsparcie emocjonalne 
oraz pomoc materialną, przy czym nie pobierają 
żadnych opłat za udzieloną pomoc lub też pobiera-
ją minimalną opłatę członkowską. Członkowie tych 
grup przykładają dużą wagę do wiedzy pochodzącej 
z doświadczenia oraz wierzą, że tylko wiedza tego 
rodzaju może zapewnić specjalne rozumienie sytu-
acji, w jakiej znajdują się osoby do grup należące.”6 

Autorzy dodają również, że „grupy samopomocowe 
poza pomocą i wsparciem udzielanym swoim człon-
kom mogą być także zaangażowane w informowanie, 
edukowanie oraz zapewnianie pomocy materialnej, 
a także porady swoim społecznościom lokalnym.”7 

3. Samopomoc. Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ruchu sam-
opomocowego w Polsce, WRZOS, Warszawa 2006.
4. Frank Riesseman, Understanding the Self-Help Organization (Book), “Addic-
tion”, Vol. 91, Issue 6, June 1996, s. 887.
5. Frank Riesseman, Understanding…, op. cit., s. 887.
6. Tomofumi Oka, Thomasina Borkman, Krótka historia, idea i teorie związane 
z istnieniem grup samopomocowych z perspektywy międzynarodowej, przekł. 
Adam Paradowski, w: Od pomocy do samopomocy, Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej, Warszawa 2003.
7. Tomofumi Oka, Thomasina Borkman, Krótka historia, idea i teorie…, op. cit., 
s. 40.
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Grupa samopomocowa nierzadko może stanowić 
jeden z elementów działania organizacji pozarządo-
wej. Zdarza się, że jest jej elementem podstawowym, 
napędzającym działania organizacji, jak również 
jednym z szeregu działań podejmowanych w odnie-
sieniu do danego problemu społecznego. Zazwyczaj 
jest tak, że grupa samopomocowa powinna skupiać 
się na dawaniu wsparcia dla swoich członków, na-
tomiast sprawy związane z profilaktyką i edukacją 
środowisk lokalnych powinna przejąć na siebie orga-
nizacja pozarządowa przy której grupa działa i naj-
częściej tak się dzieje. W grupie samopomocowej 
niezwykle istotna jest podmiotowość każdego z jej 
członków i jej samowystarczalność, przede wszyst-
kim pod kątem różnego rodzaju bodźców emocjo-
nalnych. Na szczególną uwagę zasługują grupy sa-
mopomocowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Oprócz radzenia sobie z niepełnosprawnością i co-
dziennym pokonywaniem fizycznych barier, mu-
szą zmagać się ze społeczną izolacją i mentalnym 
zrogowaceniem. O ile zdefiniowanie, cele działania 
czy potrzeba istnienia grup samopomocowych nie 
nastręczają większych trudności, o tyle tworzenie 
statystyki grup samopomocowych – liczby grup 
i liczby członków - jest praktycznie niemożliwe. Jak 
wspomniałem wcześniej, grupy samopomocowe są 
zazwyczaj związane z organizacjami pozarządowy-
mi. Czasem bywa tak, że grupa samopomocowa jest 
przyczynkiem do założenia fundacji czy powołania 
stowarzyszenia. Czasem zaś działania organizacji 
pozarządowej i oczekiwania jej beneficjentów wy-
magają wsparcia mającego samopomocowy charak-
ter. Przy organizacjach pozarządowych działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych nierzadko działa 
kilka grup samopomocowych. Są również grupy, 
które działają nieformalnie i nie sposób określić ich 
liczby. Biorąc pod uwagę ogromne ograniczenia z ja-
kimi wciąż spotykają się osoby niepełnosprawne w 
Polsce można wnioskować, że liczba grup samopo-
mocowych będzie się nadal zwiększać. 

W grupach samopomocowych, niezależnie od cha-
rakteru jaki przyjmują (formalny czy nieformalny), 
drzemie wielki potencjał. Należałoby go umiejętnie 

wykorzystać, ustanawiając odpowiednie uregulowa-
nia prawne dotyczące samopomocy i pozwalające 
na swobodniejsze działania grup - nienaruszają-
ce jednocześnie ich autonomii i pewnego rodzaju 
spontaniczności. Analizy socjologiczne społeczeń-
stwa amerykańskiego, które przoduje na świecie 
pod względem ilości i prężności działania grup sa-
mopomocowych (w tym również dla osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin), dobitnie pokazują, że war-
to inwestować w samopomoc. Badania osób, które 
były poddawane leczeniu ambulatoryjnemu i które 
uczestniczyły w pracach grup samopomocowych 
pokazują, że funkcjonowanie w grupie, wzajemne 
wsparcie, pomoc i wymiana doświadczeń przynosi 
dużo lepsze efekty. Co więcej, w krótszej i dłuższej 
perspektywie jest dużo tańsze, niż leczenie w pla-
cówkach medycznych przy pomocy określonych me-
dykamentów.8 Jeśli weźmiemy pod uwagę, że osoby 
niepełnosprawne nieustannie muszą walczyć o swoje 
prawa, a brak edukacji społecznej zawęża perspekty-
wy ich rozwoju, to grupy samopomocowe są jednym 
z warunków, które pozwolą im oraz ich rodzinom 
na poradzenie sobie z problemami dnia codzienne-
go i dadzą szansę na nowe, lepsze jutro.

dr Tomasz Sobierajski
Socjolog, współpracownik Wspólnoty Roboczej 
Związków Organizacji Socjalnych

8. Keith Humphreys, Individual and Social Benefits of Mutual Aid Self-Help 
Groups, Social Policy, Spring 1997, Vol. 27, Issue 3.
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Od dobrego samopoczucia do samopomocy

Ines Nowack

Osoby, które na co dzień mają do czynienia 
ze zjawiskiem samopomocy, przeżywając ją 

i kształtując, na pytanie, co ta samopomoc właści-
wie dla nich oznacza, odpowiadają najczęściej: „Do-
bre samopoczucie“ i nic dziwnego, w końcu dzięki 
niej zyskują dobroczynne uczucie więzi i prawdzi-
wego zrozumienia. 
Jeśli mają opisać to uczucie jeszcze bardziej szczegó-
łowo, widoczne stają się liczne jego aspekty, przede 
wszystkim zyskanie wewnętrznego spokoju, radości 
z życia, pewności, co przyniesie przyszłość, poczu-
cia tożsamości, odwagi, siły i bezpieczeństwa – czyli 
cały zasób pożytecznego wyposażenia w szczególnej 
codzienności, która jest ich udziałem. 
Samopomoc indywidualna jest częścią naszej co-
dzienności, chlebem powszednim, w końcu każdego 
dnia podejmujemy działania, aby zaspokoić własne 
potrzeby, chociażby pragnienie, czy głód. Ewolucja w 
społeczną samopomoc następuje, gdy zbiera się gru-
pa osób, które pragną w oparciu o własne doświad-
czenia kształtować codzienność w określony spo-
sób. Nie potrzeba do tego celu wykształcenia, gdyż 
potencjałem, który wnoszę, są moja własna walka z 
problemem i wyniesione z niej doświadczenia. Ist-
nieje wiele miejsc, w których może rozwijać się sa-
mopomoc: rodzina, miejsce pracy, krąg znajomych, 
a także grupy samopomocowe. Te ostatnie są formą 
zorganizowanej społecznej samopomocy i nie spo-
sób wyobrazić sobie dziś systemu opieki zdrowot-
nej, który byłby ich pozbawiony, przede wszystkim 
z uwagi na rolę źródła siły jaką spełniają i pośred-
nika między różnymi grupami podmiotów. Z po-
czątkiem nowego millenium także ustawodawstwo 
doceniło wartość samopomocy, przyznając jej nową 
pozycję społeczną. Od roku 2000 ustawowo działa-
jące Kasy Chorych zostały zobowiązane do zwięk-
szenia wsparcia dla grup, organizacji i biur samo-
pomocowych. Nadrzędne stowarzyszenia systemu 

ubezpieczeń państwowych we współpracy z przed-
stawicielami stowarzyszeń samopomocowych wy-
pracowały ogólną definicję elementów samopomo-
cy, ujmując ją w zbiór wspólnych i jednolitych zasad 
z dn. 10. marca 2000 r. Uzasadniają one finansowe 
wsparcie dla ubezpieczonych.
Grupy samopomocowe to dobrowolne, działające 
na szczeblu lokalnym/regionalnym stowarzyszenia 
osób dotkniętych – osobiście lub jako członek ro-
dziny osoby dotkniętej – schorzeniami i/lub proble-
mami psychicznymi, których działalność ukierun-
kowana jest na wspólną walkę z nimi. W ramach 
regularnych, przeważnie cotygodniowych spotkań, 
kładą nacisk na równouprawnienie, dialog i wza-
jemne wsparcie. Cele grup samopomocowych do-
tyczą głównie ich członków. To właśnie odróżnia 
te podmioty od innych inicjatyw obywatelskich. 
Grupy samopomocowe nie są prowadzone przez 
profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, pracowników 
innych zawodów medycznych lub społecznych); nie-
które jednak od czasu do czasu korzystają z pomocy 
ekspertów w konfrontacji z pewnymi problemami.
Niejednokrotnie grupy samopomocowe łączą się 
w organizacje samopomocowe (stowarzyszenia). Są 
to podmioty reprezentujące interesy danej grupy na 
szczeblu transregionalnym, posiadające najczęściej 
większą liczbę członków, korzystające ze sformali-
zowanych procedur roboczych i administracyjnych, 
a także legitymujące się określoną formą prawną 
(najczęściej jest to stowarzyszenie zarejestrowane – 
einge-tragener Verein), utrzymujące silniejsze wię-
zi z systemem profesjonalnej pomocy i opieki (np. 
urzędy, instytucje zapewniające świadczenia socjal-
ne, instytucje dobroczynne, podmioty służby zdro-
wia). Organizacje samopomocowe reprezentują na 
przykład interesy danej grupy w dziedzinie opieki 
zdrowotnej oraz społeczno-politycznej, wydają pu-
blikacje informacyjne i poradnikowe skierowane do 
osób dotkniętych danym problemem, wspierają gru-
py działające przy nich, innych podobnych podmio-
tach, a także podmiotach niższego szczebla, zajmują 
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się też organizacją kongresów. Należy podkreślić tu, 
że organizacje samopomocowe nie działają na rzecz 
własnych członków, ale świadczą usługi poradniczo-
informacyjne dla znacznie szerszych kręgów. Dzielą 
się zasadniczo na organizacje szczebla federalnego, 
krajowego i lokalnego.

Biura kontaktowe ds. samopomocy to działające 
lokalnie lub regionalnie profesjonalne placówki po-
radnictwa, dysponujące pełnoetatowym personelem. 
Ich pracą kierują z reguły stowarzyszenia, gminy 
lub organizacje charytatywne. Biura te zapewniają 
pełen zakres usług ukierunkowanych na wsparcie 
i stabilizację działań samopomocowych, nie będąc 
jednocześnie ograniczonymi tematycznie do jednej 
grupy problemów czy schorzeń.

Samopomoc to jak sięgnięcie do skrzyni pełnej skar-
bów: raz do własnej, raz należącej do innych – w ten 
sposób zasoby krążą na zasadzie ciągłej wymiany. 
Dobre doświadczenia w dziedzinie społecznej sa-
mopomocy powstają tak długo, jak długo rozwija się 
jej zjawisko. Ludzie w zasadzie od zawsze dążyli do 
budowania wspólnot, które pozwalałyby im lepiej 
rozwiązywać dzielone problemy. Zorganizowana sa-
mopomoc tworzy wyjątkowy system wzajemnego 
wsparcia dla osób znajdujących się w specyficznych 
położeniach z uwagi na przeżywane kłopoty. Obecnie 
dotyczy to przede wszystkim zdrowia, przewlekłych 
schorzeń i niepełnosprawności. Ilość i różnorodność 
grup, stowarzyszeń, organizacji oraz parasolowych 
placówek kontaktowych, zajmujących się tego typu 
zagadnieniami na terenie Niemiec ciągle rośnie, co 
potwierdzają liczby. Samopomoc, dotycząca proble-
matyki zdrowotnej uzupełnia w skuteczny i wszech-
stronny sposób ofertę profesjonalną – organizacja 
parasolowa zrzeszająca 91 samopomocowych stowa-
rzyszeń z całego kraju, BAG Selbsthilfe e.V., z pełną 
świadomością podkreśla swoje uzyskane w drodze 
rozwoju znaczenie. 

Niepewność i obawy

A jednak: mimo swoich rozmiarów, różnorodności 
i uznania, jakim się cieszą, organizacje samopomo-

cowe nie są na obecnym etapie rozwoju wolne od 
niepewności i obaw. Przesadzony lub niejasny obraz 
ich możliwości lub ograniczeń hamuje dostęp do nich 
i utrudnia rozwijanie ich pełnego potencjału. Wyzwa-
nia dla samopomocy wypływają także z jej szczegól-
nej historii, ponieważ z zaangażowania samych osób 
dotkniętych pewnymi problemami wyrosły z czasem 
potężne, kompetentne i wpływowe stowarzyszenia 
jak np. Federalne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Ruchowo i z Niepełnosprawnością Sprzężoną (Bun-
desverband für Körper- und Mehrfachbehinderte). 
W ich ramach rozwija się działalność samopomoco-
wa, ale także profesjonalna, ekspercka oraz powstają 
instytucje społeczne: wszystko to połączone wspól-
nymi cechami, ale zachowujące wyraźną autonomię. 
Jakie więc znaczenie ma dziś pojęcie samopomocy, 
co odróżnia ją od innych typów pomocy w systemie 
wysokiej specjalizacji, z jakim mamy do czynienia 
obecnie? Warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. 
Właśnie teraz, gdy rozwój struktur służby zdrowia 
prowadzi do coraz większego udziału samostanowie-
nia, własnej odpowiedzialności, a także coraz większe 
znaczenie nadaje prawom pacjenta oraz konsumenta, 
kształtują się całkowicie nowe ramy pojęcia pomocy, 
które będą określać je w przyszłości. 

Popularna jak nigdy dotąd

Samopomoc obecnie zyskała popularność większą 
niż kiedykolwiek w swojej długoletniej tradycji łą-
czenia w grupy ludzi, pragnących ułatwić sobie co-
dzienne zmagania z wyjątkową sytuacją życiową, 
jaka przypadła im w udziale i być może coś w niej 
zmienić dzięki wymianie poglądów i doświadczeń 
z równorzędnymi partnerami – bez kierownictwa 
i nadzoru ze strony zawodowców, aby lepiej się po-
czuć. Także profesjonalny system pomocy może 
jedynie zyskać na wkładzie tych szczególnych za-
sobów i kompetencji w konfrontacji z trudnymi 
sytuacjami życiowymi. Dalszy rozwój ruchu samo-
pomocowego w tym kierunku może przynieść nie-
jedno zaskoczenie, nie tylko, jeśli chodzi o uzyskany 
w efekcie kształt tych działań, ale także co do efek-
tywności i sposobów współpracy ze środowiskiem 
profesjonalistów.  Uważam, że kreatywna dyskusja 



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

                       Samopomoc osób niepełnosprawnych

20

o obecnym i przyszłym kształcie samopomocy jest 
jak najbardziej na miejscu w obecnej chwili i może 
okazać się bardzo pasjonująca. Chętnie opowiem 
zatem o moich doświadczeniach z samopomocą, 
zebranych podczas dziesięciu lat pracy w grupach 
i stowarzyszeniach. 

Samopomoc – doświadczenia zebrane

Ludzie szukają kontaktu, znajdują go na różne spo-
soby i z zupełnie różnych powodów. Równie różno-
rodnie kształtują regularnie wspólnie spędzany czas 
i działania, zależnie od potrzeb, samoświadomości, 
kreatywności. Przyglądając się kręgom samopomo-
cowym zauważymy, iż ludzie spotykają się na regu-
larnych rozmowach, wieczorkach informacyjnych, 
spędzają razem weekendy, wolny czas, umawiają się 
w restauracjach i lokalach, wyjeżdżają na wyciecz-
ki, organizują imprezy, „kreatywne popołudnia“, 
zbierają się w grupy robocze i opracowują wspól-
ne inicjatywy, publiczne kampanie informacyjne 
i polityczne, projekty integracyjne, a także sprawują 
honorowe stanowiska przewodnie w organizacjach 
samopomocowych – czy to o zasięgu krajowym, lo-
kalnym czy też federalnym.
Dzięki temu możliwe jest zyskanie zróżnicowanej 
perspektywy: czy to w trzeźwej, rzeczowej dyskusji, 
przy cieście, świecach lub w trasie, najważniejsze jest 
wyrwanie się z własnej codzienności i zanurzenie się 
w przestrzeni wypełnionej innymi punktami widze-
nia, sposobami na życie, pozwalającej na wymianę 
doświadczeń i opinii...

Decydującym czynnikiem w procesie podejmowa-
nia decyzji o zaangażowaniu osobistym w samo-
pomoc okazują się punkty zbieżne z naszą własną 
sytuacją życiową: najważniejszym pytaniem, które 
powinniśmy sobie postawić, jest: Czego pragnę, co 
jest dla mnie korzystne, a co nie? Czy uważam, że 
przy udziale tej grupy i przy takiej formie działalno-
ści uda mi się osiągnąć moje cele? Co mogę dać, a co 
otrzymać w zamian…? Własna aktywność rodzi się 
zatem w wyniku tego, że pośrednio lub bezpośred-
nio jesteśmy dotknięci danym problemem. Ta zasada 

odróżnia samopomoc od pomocy płynącej z życzli-
wości, przyjaźni, miłości bliźniego lub też pomocy 
profesjonalnej i stanowi jeden z najważniejszych jej 
bodźców napędowych: jest siłą sprawczą dobrowol-
nego i trwałego zaangażowania na rzecz własną i in-
nych osób. Samopomoc jest zawsze czymś wyjątko-
wym, w szczególny sposób dotyczącym tych, którzy 
ją kształtują. Obok treści informacyjnej niesie dużą 
dawkę emocjonalnego i praktycznego wsparcia, co 
stanowi jej mocną stronę. 

Tablica pomysłów. Z pierwszej ręki zyskuję aktual-
ną wiedzę i dzielę się własną. To przede wszystkim 
praktyczna wiedza płynąca z doświadczenia – kon-
kretne sposoby ochrony interesów konsumenta i pa-
cjenta. Co sprawdziło się, a co nie? Jakie kwestie wy-
nikają w trakcie stosowania opisywanych sposobów? 
Jakie mogę poznać dodatkowe wskazówki 
i warianty zaproponowanych rozwiązań? Nawet, je-
śli w życiu trudno o niezawodne recepty, są „moje 
i twoje doświadczenia“, z których możemy czerpać. 

Drogowskazy. Niewielu z nas miało szanse nauczyć 
się z wyprzedzeniem, jak postępować z niepełno-
sprawnością czy chorobą przewlekłą, czy też, prze-
konać się co właściwie znaczy codzienność z takim 
bagażem. Najczęściej stajemy przed natłokiem py-
tań, do tego okraszonych sporą dozą emocjonalnego 
obciążenia i czasem trudno dostrzec nam właściwą 
drogę, nie wiemy, co począć w danej sytuacji… Każ-
da nowa faza życia wymaga przystosowania. Jak so-
bie radzić? Co robić? Jaką pomoc mogę i wolno mi 
przyjąć? Jakie są oczekiwania w stosunku do mnie, 
w jaki sposób mam korzystać z profesjonalnego 
wsparcia? Na tę obfitość pytań osoby w podobnej 
sytuacji życiowej mają praktyczne, sprawdzone od-
powiedzi...

Pomoc w poruszaniu się w środowisku. Jakie strate-
gie i sposoby gwarantują odniesienie sukcesu na polu 
walki z problemem? Dzięki doświadczeniom innych 
wciąż możemy zaoszczędzić wiele czasu i energii, 
przede wszystkim, jeśli chodzi o docieranie do od-
powiednich terapii, pozyskiwanie wsparcia i świad-
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czeń pomocy społecznej. W każdej grupie jest ktoś, 
kto sam dysponuje cennym dla nas doświadczeniem, 
albo też wie, do kogo skierować się po poradę... 

Giełda kontaktów. Osoby dzielące wspólne pro-
blemy i poglądy na życie mają szansę się spotkać, 
można odświeżyć utracone więzi towarzyskie lub 
zawiązać nowe. W ramach samopomocowych grup 
często nawiązywały się znajomości, które następnie 
przekształcały się w prawdziwe przyjaźnie.

Namacalne wsparcie. Poparte doświadczeniami 
uczucie „nie jestem sam, inni rozumieją mnie bez 
zbędnych słów“ to pomoc, o jaką trudno gdziekol-
wiek indziej. W dotychczasowym, własnym oto-
czeniu społecznym, w kontaktach z urzędami i in-
stytucjami, często odczuwamy niepewność i stres. 
Samopomoc umacnia natomiast zaufanie we własne 
kompetencje, osądy, opinie – a zaufanie to przydaje 
się faktycznie w codziennym życiu i pozwala poczuć 
się silniejszym, bardziej uprawnionym w poszuki-
waniu tego, co dla nas najwłaściwsze...
Ważną wynikającą z doświadczenia wiedzą jest tak-
że to, iż wspólne poruszanie trudnych tematów, czy 
to bezpośrednio, czy za pośrednictwem instytucji 
publicznych, nadaje im inny wymiar, stwarza ważne 
poparcie społeczne dla pożądanych zmian...

Pole dla eksperymentów. Wspólne opracowywanie 
nowych sposobów i strategii radzenia sobie z pro-
blemami dnia codziennego, ich testowanie, to jeden 
z pasjonujących aspektów samopomocy. To, iż moż-
na przedyskutować dotąd niespotykane koncepcje, 
jak „obrona uzasadnionych roszczeń“, „reprezenta-
cja interesów w atmosferze samoświadomości“, lub 
też „rezygnacja“ w bezpiecznym otoczeniu grupy, 
otwiera całkowicie nowe perspektywy. Można po-
znać zupełnie nowe przepisy na to, „jak to może 
być“…   
Wiara w siebie, odkrywanie pasjonujących zadań 
i drogi własnego rozwoju oraz jej kształtowanie, to 
kolejny aspekt samopomocy, który ciągle zbyt mało 
został zbadany. Spotykają się w jej ramach osoby 
z całkiem różnych środowisk, o różnym zapleczu ro-

dzinnym i zawodowym, wnosząc specyficzne talenty 
i potencjał: kreatywność, pomysłowość, umiejętność 
planowania lub komunikatywność, a w efekcie mogą 
przeżyć zmiany własnej osobowości i kontynuować 
personalny rozwój. 

Droga i siła

Jeśli znajdujemy się w specyficznej sytuacji życiowej, 
na której powstanie nie mieliśmy wpływu, samopo-
moc może stać się drogą i zarazem siłą do tego, by 
uzyskać możliwie wiele doświadczenia, tym samym 
zdobywając rangę eksperta w problemach codzien-
ności, a następnie wykorzystać te umiejętności i wie-
dzę dla dobra własnego oraz innych. Daje to całko-
wicie nowe poczucie kontroli nad losem, które może 
działać odciążająco i wzbogacająco w relacjach za-
równo na polu rodzinnym, jak i pozarodzinnym, na 
przykład w szkole, organizacjach wsparcia, w krę-
gach edukacyjno-pedagogicznych, medycznych i in-
nych zapewniających profesjonalną opiekę.
Samopomoc to świat specyficznych doświadczeń, do 
którego „obcy“ nie mają dostępu, z tego prostego po-
wodu, iż nie przeżywają danego problemu osobiście. 
Specjaliści mogliby zatem wycofać się, z czystym 
sumieniem zrzec się odpowiedzialności. W końcu 
przecież nie mają tu nic do roboty – a może jednak? 

Czego potrzebuje samopomoc w aktual-
nej postaci?

Odpowiem nieco prowokacyjnie: samopomoc po-
trzebuje fachowców ale ich rola musi być nieco inna. 
Wiele dobrego mogą zdziałać ci specjaliści, którzy 
postrzegać będą autonomię inicjatywy i jej siłę we 
właściwy sposób, chroniąc ją i wspierając, rozpo-
wszechniając wiedzę o niej, zapewniając pomoc orga-
nizacyjną, służąc niekiedy poradą jako kompetentni 
goście z zewnątrz lub doceniając kompetencje orga-
nizacji samopomocowych, współpracując z nimi na 
zasadzie równouprawnienia w ramach partnerstwa...  
Ale to jest temat na osobny artykuł. 
Samopomoc potrzebuje przede wszystkim ludzi 
odważnych.
Osób dotkniętych danym problemem, które odnaj-
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Ines Nowack
Dziennikarka i trener rozwoju osobistego w Bonn. 
Od ponad 17 lat uczestnicząca w ruchu samopomo-
cowym, towarzysząca mu i współkształtująca go.  
Kontakt: kontakt@ines-nowack.de

dą drogę do struktur samopomocy, powodowanych 
chęcią szczerego dzielenia się własnymi pragnie-
niami, uczuciami, lękami, nadziejami i smutkami. 
W moim doświadczeniu samopomoc to kręgi za-
ufania, w obrębie których nie trzeba owijać  w ba-
wełnę i można poruszać śmiało nawet najbardziej 
kontrowersyjne i palące tematy, w tym te stanowiące 
zazwyczaj tabu, jak partnerstwo, problemy wycho-
wawcze, seksualność – w kontekście dnia codzien-
nego. Nawet, jeśli samopomoc nie spełnia roli tera-
peutycznej, nie stanowi placówki poradnictwa, to 
jednak często jest pierwszym miejscem, do którego 
zwraca się osoba natrafiająca na problemy w życiu 
codziennym. Tym samym spełnia rolę drogowskazu 
kierującego także do dalszych źródeł pomocy...

Samopomoc potrzebuje atmosfery, w której mogą 
narodzić się zaufanie, otwartość i bezpieczeństwo 
dla wszystkich, obeznanych z komunikacją, ale tak-
że nieśmiałych i niezbyt biegłych w sztuce retoryki. 
Samopomoc to szacunek dla zróżnicowanych sposo-
bów życia, pragnień, talentów i punktów widzenia. 
Nie ma tu podziału na „właściwe“ i „niewłaściwe“, 
tylko „moje i twoje zdanie“. Jeśli nie uda się osiągnąć 
takiego wyważenia, grupa może popaść w kłopoty 
lub emocjonalną ślepą uliczkę i w tym momencie 
należy zalecić uzyskanie specjalistycznego wsparcia.

Samopomoc wymaga osobistego wkładu. Każdy ma 
tu te same prawa i tę samą odpowiedzialność. Nie 
jest biurem informacyjnym. Członkowie kierujący 
grupami sprawują swoje funkcje honorowo, w do-
datku do zawodowych i prywatnych zobowiązań. 
To właśnie odróżnia samopomoc od innych zjawisk 
życia codziennego, ale realizacja tych założeń nie za-
wsze przebiega gładko. Przejawiana w stosunku do 
innej osoby postawa: „Zrób to, przecież potrafisz…“ 
może być źródłem załamania w jej osobistym zaan-
gażowaniu. Stając się wyłącznym obowiązkiem, sa-
mopomoc traci swoje pierwotne znaczenie, zachwia-
niu ulega równowaga między dawaniem a braniem 
i zanika radość z zajmowania się taką działalnością. 

Samopomoc musi opierać się na akceptacji tego, iż 

nasze pragnienia i oczekiwania są różnorodne. Na-
leży mówić o tym otwarcie, aby każdy w grupie 
mógł wyrazić swoje zdanie i dzięki temu wspólnota 
była trwalsza.

Samopomoc potrzebuje kultury samopomocy: lu-
dzie przychodzą i odchodzą, zależnie od sytuacji 
życiowej, możliwości, wpływu otoczenia, ale także 
stadium własnego rozwoju i osobowości. Podobnie 
jak zmieniają się jej uczestnicy, zmienia się i sama 
samopomoc. Może stać się podstawą powstania 
innych, także profesjonalnych, struktur, albo tez 
zakończyć swoją działalność po pewnym czasie, 
ponieważ stworzyły się inne więzi, jak przyjaźń. Za-
kończenie działalności pozwala w takim przypadku 
cieszyć się sukcesem.
Samopomoc wymaga szeroko zakrojonych struktur 
możliwości i wsparcia w celu poszukiwania i tworze-
nia sieci kontaktów, układów mentorskich, dobrych 
przykładów i praktycznych opcji pomocy. 
Samopomoc potrzebuje swobody i woli działania, 
aby móc sprostać swojej niezależnej roli. Nie może 
być definiowana przez nikogo z zewnątrz, nie może 
stać się zabawką w rękach władz, wycofujących coraz 
częściej finansowe wsparcie, nie może także popaść 
w zależność ani skusić się na (finansowe) zachęty ze 
strony przemysłu, gdyż to grozi jej utratą twarzy. 
 
Pomóżmy nowoczesnemu ruchowi samopomo-
cowemu kształtować się w sposób, na jakim mu 
zależy: w pierwszym rzędzie stawiając motywację 
wypływającą z dobrego samopoczucia spowodo-
wanego tym, że robimy coś dla siebie i zarazem 
dla innych!
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Działania samopomocowe w dużych 
organizacjach osób niepełnosprawnych – na 
przykładzie doświadczeń Gdańskiego Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU)

Magdalena Skiba
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Motto:
misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność 
ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie 
oraz szczęście osób z niepełnosprawnością in-
telektualną, a także wspieranie rodzin, aby były 
w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za 
sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej 
ich członka i by umiały przekształcać własne 
doświadczenia w gotowość niesienia pomocy 
innym.  

Wyzwania jakie stoją przed organizacjami samopo-
mocowymi w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, 
diametralnie różnią się od tych, które mieliśmy na 
początku budowania społeczeństwa obywatelskiego 
po transformacji ustrojowej, czy nawet jeszcze kilka 
lat temu. Czym innym jest też dziś czysta samopo-
moc, którą należy wyraźnie oddzielić od profesjo-
nalnej pomocy i świadczenia usług. Dziś środowiska 
profesjonalistów i społeczności samopomocowe to 
dwa kręgi o odrębnych kompetencjach, służące tym 

samym celom i realizujące tę samą misję, wzajem-
nie się uzupełniające i łączące swoje potencjały w ra-
mach jednej organizacji społecznej. 

Przyglądając się procesowi rozwoju i rytmowi życia 
organizacji osób niepełnosprawnych, dostrzegamy 
identyczność etapów z jakich ten rytm się składa. 
Zwykle zaczyna się od spotkania ludzi, których łączy 
wspólny problem, a którzy nie mogą znaleźć sposobu 
na jego rozwiązanie w już istniejących strukturach, 
bądź sposób i jakość proponowanych rozwiązań dia-
metralnie odbiega od ich oczekiwań. W PSOUU etap 
ten powtarza się niemal każdorazowo przy inicjo-
waniu nowych działań. Charakteryzuje się on prze-
wagą działań samopomocowych, a także wzrostem 
zainteresowania samą organizacją i przynależnością 
do niej. Kolejnym etapem jest profesjonalizacja i in-
stytucjonalizacja, w ramach którego diagnozujemy 
problem, umacniamy się w przekonaniu znajomości 
jego rozwiązania i mamy plan działania. Na tym eta-
pie działalność samopomocowa zwykle jest odsuwa-
na na plan dalszy jako mniej istotna, co prowadzi 
często do kryzysu członkostwa i przechodzenia na 
pozycje usługobiorcy, a nie członka organizacji sa-

Wilfried Wagner-Stolp, Elternselbsthilfe und Lebenshilfe - eine Beziehung, die 
in Spannung hält, in: „Fachdienst der Lebenshilfe” 3/2004.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG): Gruppen im 
Gespräch - Gespräche in Gruppen - Ein Leitfaden für Selbsthilfegruppen

Hans-Joachim Puch, Die Sozialbranche - Kostenfaktor oder Standortvorteil für 
Wirtschaft und Gesellschaft? In: Potenziale des Sozialen - Aufbruch in zukunfts-
fähige Strukturen, April 2005, Allitera Verlag
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mopomocowej, który z organizacji bierze tyle samo 
ile w nią wkłada. Jeśli na tym etapie organizacja roz-
wija się bardzo intensywnie, równocześnie w wielu 
kierunkach może dojść do całkowitego oderwania 
się od korzeni - jakimi jest, w przypadku PSOUU, 
ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną - i przekształcenia organizacji jedynie w re-
alizatora usług społecznych. Wówczas społeczność 
samopomocowa organizacji przestaje odgrywać 
znaczącą rolę, a jej funkcje przejmują profesjonaliści. 
W skrajnych przypadkach nawet walne zgromadze-
nie członków może być przez nich zdominowane. 
Na tym etapie należy dojść do redefinicji misji i ce-
lów organizacji, jeśli zależy nam na utrzymaniu jej 
samopomocowego charakteru. W przeciwnym razie 
utracimy go bezpowrotnie i pewnie łatwiej będzie 
zbudować nową organizację niż starej przywrócić 
utracony etos. 

Niewątpliwie i w PSOUU minął czas, gdy stowa-
rzyszenie było grupą dobrze znających się, zaprzy-
jaźnionych i wzajemnie wspierających się ludzi. Nie 
oznacza to, że nie ma wśród nas przyjaciół, że nie 
wspieramy się i nie znamy. Jednak to nie więzy przy-
jaźni są dziś kołem napędowym naszego działania. 
Od 1991 roku, kiedy to rozpoczynaliśmy funkcjo-
nować jako niezależne stowarzyszenie, zmieniliśmy 
zdecydowanie sposób działania. Coraz więcej w nim 
działań instytucjonalnych, a relatywnie mniej samo-
pomocowych. Rozwijamy placówki i wzbogacamy je 
o nowe oferty. Podejmujemy nowe zadania, stajemy 
się coraz bogatsi w doświadczenia, metody pracy 
i zasoby materialne. Współpracujemy z podobnymi 
organizacjami w kraju i zagranicą. Wejście na ścież-
kę instytucjonalizacji i profesjonalizacji sprawiło, 
że my członkowie - staliśmy się odpowiedzialni nie 
tylko za los naszych bliskich i przyjaciół, ale także 
całego środowiska. Stowarzyszenie stało się jednym 
z podmiotów „dialogu społecznego”, co powodu-
je, że oprócz bezpośredniego wspierania siebie na-
wzajem i osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
uczestniczymy we wszystkich debatach społecznych 
i budowaniu porządku prawnego w naszym kraju. 
Jednak co najważniejsze, udało nam się utrzymać 

w Stowarzyszeniu znaczącą rolę rodziców, a wsparcie 
rodzin, czyli to co jest kwintesencją samopomoco-
wości w PSOUU, jest ujęte w misji i stanowi podsta-
wę do budowania instytucjonalnych form pomocy 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dziś Gdańskie Koło PSOUU to 170 członków, w tym 
139 rodziców i 19 dorosłych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną.  To także placówki i stałe pro-
gramy wieloletnie: 
• Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania 
Rozwoju – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej oferujący zintegrowany system oddziaływań 
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i te-
rapeutycznych, a także profilaktycznych /zapobie-
gających wtórnym skutkom istniejących zaburzeń/ 
adresowanych do dziecka z zaburzeniami rozwoju 
i jego rodziny. 
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczy – specjalistyczna niepubliczna pla-
cówka oświatowa dla ok. 70 uczniów, w której dzieci 
i młodzież z głębszym upośledzeniem umysłowym 
oraz wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 
3 do 25 lat, realizują obowiązek szkolny wspierany 
działaniami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi. 
• Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka  rehabi-
litacji zawodowej i społecznej dla 55 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną o umiarkowa-
nym i znacznym stopniu niepełnosprawności. 
• Środowiskowy Dom Samopomocy – placówka 
środowiskowego wsparcia dla 20 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, realizowanego w formie 
dziennej aktywności, poradnictwa i terapii pedago-
gicznej, ukierunkowanego na zwiększenie szans na 
prowadzenie przez te osoby aktywnego i dającego 
zadowolenie z życia w społeczności lokalnej .
• Galeria “PROMART” – (dawniej „Promyk”) 
pierwsza w kraju (od 1994r.) galeria promująca sztu-
kę osób z niepełnosprawnością intelektualną, orga-
nizująca corocznie ok. 10 wystaw zarówno w swojej 
siedzibie jak i w innych obiektach w kraju i zagra-
nicą.
• Orkiestra „Vita Activa” – unikalna na skalę świato-
wą, integracyjna orkiestra perkusyjna, złożona z ok. 
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45 muzyków pełnosprawnych i z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, wykonująca muzykę z różnych 
epok i w różnym stylu, między innymi utwory Ba-
cha, Beethovena, Chopina. Jedyną osobą zatrudnio-
ną w orkiestrze jest jej dyrygentka,
• Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie „BIZON” – powstało w 
lipcu 2006 roku, zajmuje się tworzeniem warunków 
do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną na otwartym rynku pracy,
• Zespół mieszkań wspomaganych – 17 indywi-
dualnych mieszkań wspomaganych i 1 mieszkanie 
treningowe. Usytuowanych wokół klatki schodowej 
w 3-kondygnacyjnym budynku w większym kom-
pleksie mieszkaniowym; na każdej kondygnacji do-
datkowo pokój dzienny z aneksem kuchennym do 
użytku lokatorów danej kondygnacji. Osoby niepeł-
nosprawne prowadzą samodzielne gospodarstwo 
domowe przy wsparciu asystenta,
• „Starszy Brat - Starsza Siostra” – własna wersja 
projektu opartego o założenia programu „Starszy 
Brat - Starsza Siostra”, mająca na celu tworzenie 
sieci przyjaźni pomiędzy osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz pełnosprawną młodzieżą. 
Corocznie funkcjonuje ok. 35 związków przyjaźni 
między uczniami liceów i studentami (wolontariu-
sze), a niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym 
wieku.

Ponadto realizowane są cyklicznie projekty grantowe:
• Klub Integracyjny, w którym osoby niepełno-
sprawne i sprawne mogą aktywnie spędzać wolny 
czas w sposób zaplanowany i zorganizowany,
• Zajęcia sportowe organizowane raz w tygodniu, 
dostępne dla wszystkich chętnych, obejmujące gry 
zespołowe, tenis, unihokej. Realizowane są bez 
przerw od 2004 roku,
• Półkolonie organizowane corocznie dla ok. 40 osób 
niepełnosprawnych, którym rodzice z uwagi na pra-
cę nie mogą zapewnić opieki w czasie wakacji,
• „Świat Mało Znany” Międzynarodowe Spotkania 
z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną – festiwal artystyczny, organizowany 
od 1993 roku co dwa lata, 

• Poradnictwo prawne i  życiowe prowadzone przez 
prawnika i psychologów, dostępne dla wszystkich 
osób potrzebujących porady,
• Wsparcie osoby niepełnosprawnej w środowisku 
rodzinnym – usługi domowe odciążające rodziny 
w codziennej opiece nad osobą z niepełnosprawno-
ścią,
• Pomorski Marszobieg Osób Niepełnosprawnych 
– organizowany od 2005 roku w różnych miejscach 
województwa pomorskiego w formie turnieju dru-
żynowego dla 40-100 osób z niepełnosprawnością, 
• „Remont Pomp” - od 2004 roku - dziesięciooso-
bowy, integracyjny zespół muzyczny, w który grają 
pracownicy oraz podopieczni Stowarzyszenia, 
• EVS – od 2006 r. organizacja goszcząca jednocze-
śnie 6 wolontariuszy zagranicznych w ramach pro-
gramu „Młodzież w działaniu”, którzy tworzą wraz 
z niepełnosprawnymi teatr integracyjny RAZEM.

To jeszcze i tak nie wszystkie działania i projekty... 
Co zatem jest spinającą je klamrą? Jak to się odno-
si do klasycznej samopomocy, której fundamentem 
jest wspólnotowość? Czy uda się tę wspólnotowość 
zachować w sytuacji finansowania ze środków pu-
blicznych i wymogu powszechności dostępu do 
świadczonych usług? To podstawowe pytania, na 
które odpowiedź będzie definiować dalsze losy or-
ganizacji. 
Z bieżącego doświadczenia wynika, że odejście od 
wspólnotowości jest najpoważniejszym zagroże-
niem dla misji stowarzyszenia. Budowanie wspól-
noty jest gwarantem zachowania samopomocowego 
charakteru organizacji. Wspólnota, która na począt-
ku naszej drogi była czymś naturalnym, powstałym 
samoistnie, bez której w ogóle nie dałoby się nicze-
go zacząć, teraz stała się przedmiotem troski, który 
trzeba pielęgnować i wzmacniać. Należy też poszu-
kiwać nowych metod na pracę formacyjną z człon-
kami stowarzyszenia i sposobów rekrutacji nowych.
Dziś tę wspólnotowość budujemy przede wszystkim 
na poziomie poszczególnych placówek i programów. 
Tworzymy grupy wsparcia, formy poradnictwa, 
a także wzmacniamy klasyczną samopomoc – „Ja 
mam to się podzielę. Ja wiem to ci powiem”. Pró-
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bujemy zintegrować członków stowarzyszenia wo-
kół atrakcyjnych, grupowych form spędzania czasu 
wolnego.
Udała nam się jeszcze jedna rzecz - która pokazuje 
jak wiele można z siebie dawać, naprawdę niewiele 
mając. To wsparcie jakim są podopieczni stowarzy-
szenia dla siebie nawzajem. Grupy wsparcia, dla osób 
z niepełnosprawnością pozostających w zatrudnie-
niu na otwartym rynku pracy, od pewnego czasu 
zaczynają oscylować w kierunku grup samopomo-

cowych, to sami niepełnosprawni doradzają sobie 
nawzajem jak sobie radzić w pracy. I to jest to!!!!!!

Samopomoc społeczna w Niemczech
Wolfgang Thiel

Liczbę grup wsparcia w Niemczech szacuje się na 
około 100.000, współpracuje z nimi około 3 mi-

lionów osób. Ich klasyfikacji dokonuje się zazwyczaj 
na podstawie zagadnienia, które jest (było) czynni-
kiem decydującym o udziale w danej grupie. Zwy-
kle na tej samej podstawie ustala się odpowiedniość 
dziedziny i resortu państwa. Około jednej trzeciej 
grup działających w Niemczech zalicza się do sek-
tora spraw psychospołecznych i społecznych (rodzi-
na/ partnerstwo/ starość/ sąsiedztwo/ kultura/ styl 
życia/ kryzysy życiowe/ szczególne sytuacje socjal-
ne itd.), około dwie trzecie do sektora zdrowotnego 
(choroby przewlekłe/ niepełnosprawność/ uzależ-
nienia). Można zatem wyjść z założenia, że około 
1 miliona osób trafia do grup wsparcia w związku 
z zagadnieniami społecznymi i psychospołecznymi, 
a około 2 milionów w związku ze sprawami natury 
zdrowotnej. 

Psychospołeczne i społeczne 
zagadnienia samopomocy

Krajowy Punkt Informacyjny i Kontaktowy ds. In-
spirowania i Wspomagania Grup Wsparcia (Na-
tionale Kontakt- und Informationsstelle zur Anre-
gung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen 

– NAKOS) w powszechnym badaniu, przeprowa-
dzonym w punktach kontaktowych samopomocy, 
zidentyfikował łącznie ponad 1000 tematów samo-
pomocowych grup wsparcia. Około 300 z nich do-
tyczy problemów psychospołecznych i społecznych, 
począwszy od „rodziców samotnie wychowujących 
dzieci” i „utraty pracy”, a skończywszy na „zadłu-
żeniu” i „rodzicach bliźniąt”. Zagadnieniami takimi 
zajmują się, lub też powinny się zajmować, zupełnie 
inne resorty – w tym również resort zdrowia. Oko-
ło 700 tematów oscyluje w bardziej znanym zakresie 
sięgającym od „alergii” i „uzależnienia od alkoholu” 
po „zaburzenia obsesyjno-kompulsywne” i „uszko-
dzenia spowodowane metalami ciekłymi”, które 
z kolei mają lub powinny mieć znaczenie także dla 
resortów związanych ze „sprawami społecznymi”.
Prawie 20 procent psychospołecznych i społecznych 
zagadnień grup wsparcia wspomaganych przez 
punkty kontaktowe samopomocy, zajmuje się pro-
blemami z wyraźnym odniesieniem do spraw ro-
dzinnych. Sporą część zajmują tu tematy i problemy 
związane z dziećmi, od „ciąży” po „rodziców po stra-
cie dziecka”, ale także „kłopoty wychowawcze”, „ro-
dziny opiekuńcze i adopcyjne” czy „prawo do opieki 
nad dzieckiem”. Często pojawiały się również tematy: 

„zaburzenia odżywiania”, „związki dwunarodowo-
ściowe” czy „rozwód”. Kolejne 5 procent zagadnień 
odnosiło się do spraw ludzi starszych. Odpowiednie 
grupy wsparcia zajmują się na przykład „budownic-
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twem bez barier”, „prawem opiekuńczym”, „pomocą 
sąsiedzką”, „sztucznym odżywianiem” czy „opieką 
nad bliskimi”. Aktywność osób zorganizowanych w 
tych grupach powinna koniecznie być uwzględniana 
w planowaniu pomocy dla dzieci i młodzieży oraz 
w planach działań na poziomie federalnym, krajów 
związkowych oraz lokalnym. Prawie 15 procent 
psychospołecznych i społecznych zagadnień grup 
wsparcia wspomaganych przez punkty kontaktowe 
samopomocy, zajmuje się przeżyciami traumatycz-
nymi i zaburzeniami posttraumatycznymi. W tej 
grupie znajdują się także kryzysy życiowe o rozma-
itych przyczynach. Wymienia się m. in. zagadnienia 
takie jak „uciekinierzy i azyl” „przemoc ekstremi-
styczna”, „dziecięca trauma wojenna”, „znęcanie 
się”, „przemoc seksualna”, „przymusowa prostytu-
cja”, „przymusowa adopcja”, lub całkiem ogólnie: 

„prawa obywatelskie”. Wiele z wymienionych zagad-
nień należy przyporządkować Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. Dotychczas jednak skutki przeżyć 
wojennych, sprawy zbiegów, tortury i przemoc przy-
dzielane są raczej do obszaru polityki społecznej 
i służby zdrowia. Wreszcie, prawie 10 procent zagad-
nień społecznych ma związek ze sprawami eduka-
cyjnymi i zawodowymi. Tematy takie to na przykład 

„analfabetyzm”, „wybitne uzdolnienia” czy „wcze-
śniejsza emerytura” i „świadkowie historii”. Kiedy 
powstają grupy poświęcone tej tematyce, są one au-
tomatycznie odzwierciedleniem problemów nasze-
go społeczeństwa. Grupy wsparcia wskazują jednak 
również na potencjał samopomocy, doświadczenia 
oraz twórczy, który powinien znaleźć uznanie resor-
tów i instytucji oświaty i być przez nie wspierany fi-
nansowo. Wszystkie grupy wsparcia dotyczące pro-
blemów społecznych i psychospołecznych świadczą 
cenną pracę, jednak nie otrzymują żadnej pomocy 
finansowej na podstawie § 20 c księgi V Kodeksu so-
cjalnego (SGB V), ponieważ ta może obejmować wy-
łącznie samopomoc związaną ze zdrowiem. Tematy 
społecznych i psychospołecznych grup wsparcia są 
różnorodne i powinny podlegać różnym resortom 
państwa. W związku z tym również zajmujące się 
tymi problemami organy administracyjne działa-
jące na poziomie federalnym, krajów związkowych 

i gminnym, musiałyby uznać samopomoc społeczną 
i wspierać ją przy pomocy odpowiedniego finanso-
wania.

Ludzie wymykają się (słusznie) klasyfi-
kacjom 

Przy „klasyfikacji” grup samopomocy jako „dotyczą-
ce zdrowia”, „społeczne” i „psychospołeczne” trzeba 
pamiętać o jednym: nie może być tu jasnych rozgra-
niczeń ani przyporządkowań. Wiele grup i organi-
zacji wsparcia zajmujących się kwestiami zdrowot-
nymi włącza w swą działalność również tematykę 
społeczną u podstaw której leży szersze rozumienie 
zdrowia (łącznie z zagadnieniami psychicznymi / 
psychospołecznymi, czy aspektami środowiskowy-
mi). Podobnie grupy wsparcia dotyczące problemów 
psychospołecznych i społecznych zajmują się rów-
nież zdrowotnymi aspektami danego zagadnienia.
Odzwierciedla to rzeczywistość i życie codzienne 
ludzi: ich fizyczność i ich życie tworzą nierozdziel-
ną całość. Grupy wsparcia mają naturę komplekso-
wą. Sprawia to, że wykraczają poza tematykę zdro-
wotną, psychospołeczną i społeczną, do której się 
bezpośrednio odnoszą. Włączone są w nie wszyst-
kie obszary, których dany problem dotyczy: opieka 
zdrowotna i społeczna, rodzina, praca, rozrywka, 
mobilność, szkoła, wykształcenie, itd. 
Zależnie od celu i poziomu rozwoju, na pierwszym 
planie mogą się znaleźć następujące pola działalności: 

- wymiana i wzajemna pomoc w grupie 
- kontakty z otoczeniem / grupy interesu 
- informowanie / pomoc dla osób spoza grupy, znaj-
dujących się w podobnej sytuacji

- wspólnota grupowa / życie towarzyskie 
- zdobywanie wiedzy / wspólne uczenie się 
- budowanie sieci / współpraca. 

Fakt, że w dalszej kolejności najrozmaitsze grupy 
uczestników i adresatów (np. ludzie młodzi, ko-
biety, mężczyźni, rodziny, imigranci, seniorzy itd.) 
pochodzących z najróżniejszych relacji społecznych 
i warunków życiowych, „kształtują” obszar działań 
samopomocy, może nie podobać się z punktu wi-
dzenia porządku („Kto jest w ogóle za to odpowie-
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dzialny?”). Jednak dzięki temu samopomoc staje się 
bardziej różnorodna i odpowiadająca realiom, bar-
dziej prężna i interesująca. 

Udział w grupach wsparcia ma pozytyw-
ny wpływ na stosunki społeczne i inte-
grację społeczną 

Grupy wsparcia umożliwiają:
- radzenie sobie z lękami i przezwyciężanie izolacji 
poprzez wymianę doświadczeń i informacji z osoba-
mi w podobnej sytuacji, 

- zdobywanie kompetencji zawodowych, społecznych 
i emocjonalnych i tym samym odzyskiwanie utraco-
nej pewności siebie, 

- rozwijanie uczestnictwa i współudziału w życiu 
społecznym poza ramami grupy wsparcia w formie 
wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego.

Społeczne skutki udziału w grupach wsparcia: 
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z konflikta-
mi w środowisku społecznym, 

- przezwyciężanie izolacji poprzez poczucie, że nie 
jest się samym,

- dawanie i doświadczenie emocjonalnego oparcia 
w grupie, budowanie zaufania, 
- wzajemne pomaganie sobie i wspieranie się, na 
przykład przy opiece nad bliskimi lub dziećmi, 

- przezwyciężanie poczucia winy i radzenie sobie 
z lękami, 

- likwidowanie emocjonalnych uwikłań oraz uzyska-
nie samodzielności, 

- poszerzanie horyzontów, odzyskiwanie pewności 
siebie poprzez wiedzę i umiejętności,

- poznawanie i wypróbowywanie modeli i etapów 
działania przy rozwiązywaniu problemów, 

- wzajemne motywowanie się do wyjścia z „grupy” 
do „społeczeństwa”.

Społeczne skutki integracyjne udziału w grupach 
wsparcia:
- znoszenie tabu tematów podlegających stygmatyza-
cji, likwidacja uprzedzeń poprzez uświadamianie, 

- demokratyzacja poprzez uczestnictwo w decyzyj-

nych gremiach politycznych, 
- odciążanie państwowych systemów zabezpieczeń 
socjalnych poprzez alternatywne oferty opieki, 

- tworzenie nowych sieci społecznych, 
- integracja przez akceptację.
Dzięki udziałowi w grupach wsparcia nie tylko 
wzmacnia się pewność siebie, lecz także przez zdecy-
dowane rozprawianie się z problemami inicjowane 
są i wprowadzane zmiany społeczne. 

Punkty kontaktowe samopomocy wspomagają gru-
py wsparcia niezależnie od ich tematyki, jednak na 
grupach zajmujących się problemami społecznymi 
oraz na społecznych aspektach działalności grup 
wsparcia w ogóle, powinna skupiać się szczególna 
i ukierunkowana uwaga, by uczynić je – tak jak jest 
to już w przypadku samopomocy dotyczącej zagad-
nień zdrowotnych – bardziej zauważalnymi w spo-
łeczeństwie i by je wzmacniać. 

Artykuł został po raz pierwszy opublikowany w nume-
rze 02/09 magazynu Stuttgarter Selbsthilfe Magazin 
wydawanego przez KISS Stuttgart pod tytułem „Soziale 
Selbsthilfe in Deutschland” i ukaże się w roczniku grup 
wsparcia (2010) wydawanym przez stowarzyszenie za-
rejestrowane Niemieckie Stowarzyszenie Grup Wsparcia 
( Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.) 
pod tytułem: „Die soziale Selbsthilfe und das Soziale der 
Selbsthilfe in Deutschland”.
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1. Projekt realizowany przez Opolskie Forum Organizacji Socjalnych ze 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, / www.ofos.opole.pl /
2. J. Sutryk, Samopomoc, Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania 
ruchu samopomocowego w Polsce, WRZOS, Warszawa 2006, s.7.
3. Zob. E. Giermanowska, Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i 
nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007, s. 49.

Gotowość do samopomocy wśród osób 
niepełnosprawnych.
Wyniki badań ankietowych wśród 
beneficjentów projektu
„Trener Pracy - szansa pełnej aktywności zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych.”1

Czy chętnie pomagamy innym w czasach ciągłe-
go wyścigu? Wyścigu w szkole, w pracy, w to-

warzystwie? Czy społecznictwo, altruizm i postawy 
głębokiej empatii są jeszcze cnotą, wartością natury 
społecznej i moralnej do której się dąży, w której wy-
chowuje się młode pokolenie? Odpowiedzią niech 
będzie życzenie i wiara w to, że zawsze znajdzie się 
ktoś, kto zatrzyma się i zapyta „czy wszystko w po-
rządku, czy mogę w czymś pomóc”?
Samopomoc jest działaniem grupy osób znajdują-
cych się w podobnej sytuacji /życiowej, społecznej, 
rodzinnej, zawodowej/, podejmowanym w celu pro-
mowania, podtrzymywania i przywracania dobrego 
funkcjonowania i prawidłowych relacji w określonej 
społeczności, z uwzględnieniem takich wartości jak 
wzajemna pomoc, solidarność, godność jednostki.2 
Czy samopomoc jest ważnym czynnikiem w aktyw-
ności osób niepełnosprawnych i jak charakteryzują 
się postawy wobec wzajemnej pomocy tej właśnie 
grupy, o której często mówi się, iż jest marginalizowa-
na lub też zagrożona wykluczeniem społecznym?3 
Przedmiotem tego artykułu będzie próba prezen-
tacji gotowości do samopomocy wśród osób nie-

pełnosprawnych. Posłużą do tego wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych w grupie 20 osób 
niepełnosprawnych – beneficjentów projektu „Trener 
Pracy – szansa pełnej aktywności zawodowej dla osób 
niepełnosprawnych”, realizowanego przez Opolskie 
Forum Organizacji Socjalnych. Projekt rozpoczął 
się 1 czerwca 2008 roku i potrwa do końca grudnia 
2010 roku. W tym czasie zrealizowanych będzie 5 
półrocznych edycji projektu, a w każdej z nich brać 
będzie udział 20 osób niepełnosprawnych. 
Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba 
niepełnosprawna, która:

- ukończyła 18 lat;
- jest upośledzona umysłowo z orzeczonym znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności;

- jest chora psychicznie z orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

- posiada dysfunkcje narządu wzroku bądź słuchu 
z orzeczonym znacznym stopniem niepełnospraw-
ności;

- jest niepełnosprawna ruchowo z orzeczonym znacz-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowym wymogiem jest, aby dana osoba miała 
status bezrobotnego bądź poszukującego pracy i była 
zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy lub 
była uczestnikiem  Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
W projekcie pomagamy osobom niepełnosprawnym 
w rozwoju ich kompetencji, potrzebnych do samo-
dzielnego poszukiwania pracy, przejścia procesu re-
krutacji oraz podjęcia zatrudnienia.
W anonimowym badaniu wzięło udział 20 osób, 
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które były lub są obecnie beneficjentami projektu. 
Podział respondentów pod względem płci był rów-
ny: dziesięć kobiet i dziesięciu mężczyzn. Każdy 
z ankietowanych odpowiedział na 10 pytań, których 
analizy dokonam teraz przedstawiając pewne obsza-
ry w formie graficznej.

Pytanie pierwsze miało na celu określenie ilu spo-
śród badanych jest osobami niepełnosprawnymi od 
urodzenia, a ilu z nich posiada niepełnosprawność 
nabytą w ciągu życia. Wśród badanych większość, bo 
aż 70%, stanowią osoby które zachorowały w trakcie 
swego dorosłego życia. Potwierdzeniem tych danych 
jest analiza pytania drugiego, z którego wynika, że 
wśród respondentów są osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi (9 osób) oraz z zaburzeniami narządu ru-
chu (11 osób), które w trzech przypadkach są sprzę-
żone z dysfunkcją narządu wzroku bądź słuchu. 
Celem pytania trzeciego było określenie zdania re-
spondentów na temat widoczności rodzaju własnej 
niepełnosprawności dla innych osób. Liczbowy wy-
nik odpowiedzi pokazuje wykres 1. 
Wykres 1. Czy Pana / Pani niepełnosprawność jest widoczna dla 
innych osób?

W idoc z no__ niepe_nos prawno_c i res pondentów dla  
inny c h os ób

9; 45%

9; 45%

2; 10%
TAK
NIE 
TRUDNO STWIERDZI_

Taka sama liczba badanych (9 osób) odpowiedzia-
ła, iż uważa swoją niepełnosprawność za widoczną 
i dostrzeganą przez inne osoby. Dwie osoby nie po-
trafiły tego określić. 
Podkreślić należy, iż jest to tylko subiektywne zda-
nie respondentów, nie zaś faktyczny poziom percep-
cji ich rodzaju czy stopnia niepełnosprawności przez 
otoczenie. 

Pytanie czwarte dotyczyło kontaktu respondentów 
z innymi osobami niepełnosprawnymi. 
Wykres 2. Czy ma Pan/Pani kontakt z innymi osobami 
niepełnosprawnymi?

K ontak t z  inny mi os obami niepe_nos prawny mi

TAK
75%

NIE
10%

RZADKO
15%

TAK
NIE
RZADKO

Źródło: badania własne

Zdecydowana większość respondentów potwierdza, 
iż posiada kontakt z innymi osobami niepełnospraw-
nymi. Można wiązać to z faktem, iż jako uczestnicy 
projektu „Trener pracy…” biorą udział w szerokiej ga-
mie szkoleń i warsztatów, których celem jest między 
innymi:

- pomoc w określeniu swoich predyspozycji zawodo-
wych, słabych i mocnych stron;
- pomoc w wyborze właściwej drogi szkolenia, do-
kształcania oraz drogi zawodowej;

- rozwijanie komunikacji w grupie;
- kształtowanie umiejętności poruszania się po otwar-
tym rynku pracy oraz korzystania z instytucji i narzę-
dzi rynku pracy;

- przygotowanie do uczestnictwa w procesie rekruta-
cji – pisanie CV i listu motywacyjnego, ćwiczenie roz-
mów z pracodawcami. 

Natomiast na pytanie: „Czy daje Panu/Pani satysfak-
cję przebywanie w grupie z innymi osobami niepełno-
sprawnymi?”, respondenci odpowiadali w większości 
twierdząco (60%). Obojętne jest to dla 25% badanych, 
natomiast 15% odpowiada, iż kontakt z innymi oso-
bami niepełnosprawnymi nie daje im satysfakcji. 

Źródło: badania własne

Widoczność niepełnosprawności respondentów
dla innych osób 

Ć

Kontakt z innymi osobami niepełnosprawnymi
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Pracując z osobami niepełnosprawnymi bardzo 
często spotykam się z postawami niechęci i izolacji 
szczególnie w grupie osób cierpiących na ten sam 
rodzaj zaburzenia. Doświadczenia projektu „Trener 
pracy…” pokazują, iż dotyczy to najczęściej osób 
z zaburzeniami psychicznymi, które podkreślają, że 
dopiero kontakt z osobami niepełnosprawnymi ru-
chowo daje im radość, gdyż np. nie pogłębia to ich 
stanów depresyjnych. 

Kolejne dwa pytania dotyczyły bezpośredniej po-
mocy otrzymanej od osoby niepełnosprawnej oraz 
pomocy okazanej takiej osobie.

Wykres 3. Czy kiedykolwiek pomogła Panu/Pani jakaś osoba 
niepełnosprawna?

 

85  

15  

0 20  40  60  80  100  
%  

TAK  

NIE 

P omoc otr zy mana  o d  inne j osob y  
niepe nosprawnej  

Źródło: badania własne

Wykres 4. Czy Pan/Pani kiedyś pomógł/pomogła innej osobie 
niepełnosprawnej?

P omoc  ofiarowana innej os obie niepe_nos prawnej

TAK
75%

NIE
10%

Nie, ale chc_ 
pomaga_

15%

Źródło: badania własne

Powyższe dane ukazują, iż respondenci w podob-
nym procencie korzystają z pomocy osób niepełno-
sprawnych, jak również same im pomagają w mia-
rę możliwości wynikających z niepełnosprawności. 
Potwierdza to potencjał grup wsparcia czyli kontak-
tu z osobami o podobnych doświadczeniach, proble-
mach i dążeniach. 
Warto dodać, że skuteczność pomocy zależy od za-
angażowania, umiejętności oraz wiedzy członków 
grupy. Skuteczność oddziaływań grup samopomocy 
polega m.in. na tym, że są one źródłem, często nie-
wymiernych, korzyści dla swoich uczestników.
Umożliwiają im między innymi: 
- poszerzenie wiedzy o wspólnym problemie i uzy-
skanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu;

- oparcie emocjonalne oraz społeczne, które ułatwia 
opanowanie urazu będącego skutkiem zaistniałego 
problemu; 

- zapanowanie nad losem, dzięki wzajemnemu wspie-
raniu się i zaspokajaniu zbliżonych potrzeb oraz 
wskutek akceptacji problemu;
- samowystarczalność, dzięki której możliwe jest 
wyjście z roli bezradnej ofiary losu (choroby, niepeł-
nosprawności);

- osiągnięcie, poprzez kontakt i wspólne działania 
z osobami mającymi ten sam problem, psychospo-
łecznego substytutu tego, co utraciło się z powodu 
swojej niepełnosprawności. 

Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełno-
sprawnych zazwyczaj są tworzone przez członków 
ich rodzin bądź osoby związane w inny sposób ze 
środowiskiem osób niepełnosprawnych. Doświad-
czenia organizacji federacyjnej, którą jest Opolskie 
Forum Organizacji Socjalnych pokazują, iż aktyw-
ność w tym obszarze osób niepełnosprawnych jest 
wciąż niska. Zadaniem respondentów było ustosun-
kowanie się do integracji osób niepełnosprawnych, 
co obrazuje Wykres 5. 

Pomoc otrzymana od innej osoby niepełnosprawnej

Pomoc ofiarowana innej osobie niepełnosprawnej

ą
ć
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Wykres 5. Czy widzi Pan/Pani sens w tym aby środowisko osób 
niepełnosprawnych było bardziej zintegrowane aby były kluby, 
stowarzyszenia i inne podmioty prowadzone przez osoby 
niepełnosprawne?

P otrz eba integrac ji i ak ty wno_c i os ób 
niepe_nos prawny c h

90%

10%

TAK
NIE MAM ZDANIA

Źródło: badania własne

Powyższe dane są rzecz jasna tylko wycinkiem 
rzeczywistości i postaw wybranej grupy badanych, 
którzy z racji swego uczestnictwa w formalnym 
projekcie wspierającym osoby niepełnosprawne 
w obszarze społecznym i zawodowym, mają również 
szersze spojrzenie na kwestie integracji osób 
niepełnosprawnych. 
Działania prowadzone przez trenerów z beneficjentami 
są nastawione na kształtowanie pewnych postaw, 
przekonań ale przede wszystkim praktycznego 
reagowania na różne sytuacje społeczne. 

Stosując odpowiednie metody i formy pracy 
można skuteczenie wpływać na aktywność osób 
niepełnosprawnych, jak również na ich gotowość do 
samopomocy. Wielu spośród uczestników projektu 
dopiero w trakcie spotkań warsztatowych uczy się 
kontaktów z innymi osobami niepełnosprawnymi, 
poznaje specyfikę różnych typów niepełnosprawności 
i chorób, przez co zatraca się stereotypy i kształtuje 
właściwe postawy wobec danej grupy. 
Osobom niepełnosprawnym trzeba pokazywać 
możliwości tkwiące w samopomocy, tak by 
mogli samodzielnie z niej korzystać i integrować 
swoje działania w imię wspólnych celów i dążeń. 
Przykładem dobrej praktyki może być omawiany 
projekt „Trener Pracy…”, który póki co jest projektem 
pilotażowym. 

Dorota Piechowicz
Doktorantka na Uniwersytecie Opolskim 
Opolskie Forum Organizacji Socjalnych (Trener Pracy 
Osób Niepełnosprawnych)

„Lebenshilfe” jako przykład niemieckiej 
organizacji samopomocowej

,,Lebenshilfe” postrzega się jako organizację 
samopomocową, zrzeszenie rodziców, spe-

cjalistów i instytucji pomagających osobom niepeł-
nosprawnym intelektualnie i ich rodzinom. „Le-
benshilfe” została założona w Niemczech w 1958 r. 
na szczeblu federalnym przez rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych oraz specjalistów, jako Federalne 
Stowarzyszenie „Lebenshilfe” - Bundesvereinigung 
Lebenshilfe.

„Lebenshilfe” towarzyszy osobom niepełnospraw-

nym intelektualnie w dążeniu do równouprawnio-
nego udziału w życiu społecznym i angażuje się 
w kształtowanie przestrzeni bez barier we wszyst-
kich dziedzinach życia. Jest solidarnie działającą or-
ganizacją samopomocową z fachową ofertą doradz-
twa i wsparcia, zróżnicowanymi instytucjami oraz 
skutecznymi projektami.
Federalne Stowarzyszenie „Lebenshilfe” na Rzecz 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie.
(Bundesvereinigung „Lebenshilfe” für Menschen 
mit geistiger Behinderung e.V.) zrzesza - jako orga-

Potrzeba integracji i aktywności osób
niepełnosprawnych
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nizacje członkowskie - 527 stowarzyszeń lokalnych i 
okręgowych oraz 16 związków działających na szcze-
blu landów, z których każdy jest niezależnym praw-
nie podmiotem. Dalszymi członkami są zgodnie ze 
statutem organizacje członkowskie współpracujące 
oraz nadzwyczajne. W sumie ponad 130.000 osób 
zrzeszonych jest w organizacjach członkowskich 
Federalnego Stowarzyszenia ,,Lebenshilfe”. Kierow-
nictwem Federalnego Stowarzyszenia „Lebenshilfe” 
zajmuje się honorowy Zarząd Federalny, wspierany 
przez biura w Marburgu / Lahn (Hesja), czyli miej-
scu założenia ,,Lebenshilfe”, oraz Berlinie. 

Pracę Zarządu Federalnego „Lebenshilfe” wspierają:
• Izba Federalna (składająca się z przewodniczących 
16 związków „Lebenshilfe” szczebla landów),
• Federalna Rada Rodzicielska (rodzice zapropono-
wani przez związki „Lebenshilfe” szczebla landów),
• Rada Niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne 
zaproponowane przez związki „Lebenshilfe” szcze-
bla landów)

Na odbywającym się co dwa lata zebraniu ogólnym 
członków Federalnego Stowarzyszenia „Lebenshil-
fe” delegaci związków lokalnych i okręgowych oraz 
związków szczebla landów wspólnie z organami do-
radczymi podejmują decyzje w sprawach bieżących 
zadań i celów ,,Lebenshilfe”.  

Cele i zadania

W pierwszych latach działalności „Lebenshilfe” sto-
sunek niemieckiego społeczeństwa do osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie był w dużej mierze 
negatywny. Długofalowe skutki Trzeciej Rzeszy i jej 
programów eugenicznych i eutanazyjnych, których 
ofiarą padło także wiele tysięcy osób niepełnospraw-
nych, wciąż były obecne.

„Lebenshilfe” podkreślała natomiast i nadal pod-
kreśla nieograniczone prawo do życia osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. Próby zaprzeczania 
posiadania tego prawa przez osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie naruszają Konstytucję Republiki 
Federalnej Niemiec oraz wykraczają przeciwko pra-

wom podstawowym, które w pełni stosują się także 
do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

„Lebenshilfe” zdecydowanie występuje przeciwko 
aktualnym tendencjom do podporządkowywania 
tego prawa do życia interesom naukowym i ekspe-
rymentom. Dlatego miała swój znaczący wkład w 
poszerzenie Ustawy Zasadniczej Republiki Fede-
ralnej Niemiec w 1994 r. o zdanie: „Nikt nie może 
być dyskryminowany ze względu na swoją niepełno-
sprawność” (Ustawa Zasadnicza RFN, art. 3 ust. 3). 

„Lebenshilfe” angażuje się na rzecz zapewnienia tego, 
aby osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły 
rozwijać swoją osobowość i umiejętności oraz żyć 
w możliwie największej wspólnocie ze wszystkimi 
ludźmi. Dlatego jedną z istotnych dla niej spraw, jest 
umożliwianie osobom niepełnosprawnym samore-
alizacji w integracji społecznej. 

Konieczne jest do tego stworzenie przepisów usta-
wowych oraz społecznych warunków ramowych, jak 
również niezbędnej oferty wsparcia i finansowania. 
Nie chodzi przy tym o wyegzekwowanie specjalnych 
praw dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
ale o wyrównywanie krzywdzącej sytuacji, wynika-
jącej dla tych osób z ich własnej niepełnosprawności, 
czy też z warunków społecznych. 

Wieloletnie doświadczenie „Lebenshilfe” pokazuje, 
że realizacja praw podstawowych dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną w niemieckim sys-
temie prawnym jest często traktowana wyłącznie 
jako problem marginalny. Stan ten należy zmienić, 
ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie są 
obywatelami jak wszyscy inni. Powinny być one 
postrzegane jako pełnoprawni członkowie naszego 
społeczeństwa. Przysługuje im takie same prawo 
do wysłuchania i współdecydowania, jak wszyst-
kim innym ludziom. Konsekwentna realizacja praw 
podstawowych dla osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie pomoże im w normalizacji warunków życia 
oraz umożliwi prowadzenie możliwie najbardziej 
samodzielnego życia.

„To normalne, że jesteśmy różni” to motto ,,Leben-
shilfe”. Ma ono za zadanie uzmysłowić, że różno-
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rodność i odmienność ludzkich form egzystencji 
wzbogaca nasze życie. Należy likwidować obawy 
i zastrzeżenia wobec tego, co niezwykłe i nieznane. 
Dlatego „Lebenshilfe” zależało na wyjaśnianiu, że 
dzieci, młodzież i dorośli upośledzeni intelektualnie 
są tak jak wszyscy inni ludzie, wyjątkowi i jedyni 
w swoim rodzaju. Stanowią osobowości o indywidu-
alnych upodobaniach i antypatiach, mocnych i sła-
bych stronach.

„Lebenshilfe” odegrało istotną rolę w głębokich zmia-
nach, jakie w ostatnich latach zaszły w Niemczech 
w tzw. szkolnictwie specjalnym. O ile przez długi 
czas na pierwszym planie znajdowały się rzekomo 
nieodzowne umiejętności, które powinna przyswo-
ić osoba niepełnosprawna, to dzisiaj najważniejsza 
jest jej osobowość. „Wychowawcy” i „opiekunowie” 
osób niepełnosprawnych stają się dziś „towarzysza-
mi” i „asystentami”. Od czasu kongresu „Lebenshil-
fe” pod hasłem „Sam wiem, czego chcę” (1994 r.) idea 
daleko idącego samostanowienia o sobie osób upo-
śledzonych intelektualnie zakorzeniła się w Niem-
czech i zaczęła mieć pozytywne skutki. 

Osoby niepełnosprawne umysłowo różnią się pod 
względem zdolności intelektualnych od osób spraw-
nych. Jednak nie dotyczy to wszystkich ich cech. Nic 
nie odróżnia ich od innych chociażby w tym, jak się 
cieszą i śmieją, płaczą czy smucą. Osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną nie tylko posiadają wyso-
ki poziom kompetencji emocjonalnych. Ich zdolno-
ści społeczne często wykraczają poza poziom, jaki 
zwykło się przyjmować. Nawet jeżeli nie posiadają 
mowy, są w stanie się porozumiewać. Także ten, kto 
nie potrafi liczyć, liczy się. I także ten, kto nie umie 
mówić, ma sporo do powiedzenia. 

„Lebenshilfe” angażuje się na rzecz zaprzestania trak-
towania niepełnosprawności jak choroby. Niepełno-
sprawność jest tylko jedną z wielu możliwych form 
egzystencji człowieka. O istocie danego człowieka de-
cyduje nie tylko jego niepełnosprawność. Nawet po-
nad 50 lat od swojego powstania, „Lebenshilfe” czuje 
się zobowiązana do występowania w roli megafonu 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
 

Finansowanie działalności

Konieczne jest wnoszenie środków własnych na two-
rzenie i utrzymywanie ofert, które nie są wpierane 
przez rząd i nie mogą się utrzymać z wpływów. Na-
dal potrzebne są środki finansowe między innymi 
na poradnictwo, informowanie i wzajemną wymia-
nę samych zainteresowanych. 
Wszystkie te działania tylko w niewielkim stopniu 
mogą być finansowane ze składek członkowskich 
pochodzących od ponad 130.000 indywidualnych 
członków. Z tego powodu organizacje należące 
do „Lebenshilfe” są uzależnione od dobrowolnego 
wsparcia prywatnych darczyńców i przedsiębiorstw 
i prowadzą w tym znaczeniu aktywne kwestowanie. 

Dotyczy to również zapewniania działania Federal-
nego Biura ,,Lebenshilfe”, które w ponad 50% finan-
sowane jest z datków i podobnych darowizn. Pieczęć 
Niemieckiego Centralnego Instytutu do Spraw So-
cjalnych w Berlinie (Deutsches Zentralinstitut für 
soziale Fragen –DZI) poświadcza szczególną god-
ność zaufania oraz ukierunkowane, oszczędne i go-
spodarne wykorzystywanie środków przez Federal-
ne Stowarzyszenie ,,Lebenshilfe”. 

Świadczenia ,,Lebenshilfe”

Stowarzyszenia lokalne i okręgowe. 527 lokalnych 
i okręgowych stowarzyszeń należących do „Leben-
shilfe” prowadzi lub współprowadzi ponad 3200 
instytucji i służb działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Instytucje i służ-
by zapewniają opiekę i wsparcie dla około 170.000 
niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Należy do nich m. in: około 227 punk-
tów wczesnego wsparcia, 329 przedszkoli i żłobków 
(dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat), 118 szkół specjal-
nych i ośrodków opieki dziennej, 491 warsztatów 
dla niepełnosprawnych, 163 ośrodki szkoleniowe 
i doradczych, 301 inicjatyw sportowych i rekreacyj-
nych, 854 grupy i ośrodki mieszkalne, 221 służb 
odciążających rodzinę (odciążanie rodzin poprzez 
opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, 
przy jednoczesnym wspieraniu).
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Zadania te powierzone są około 60.000 pracowni-
kom pełnoetatowym i 15.000 wolontariuszom ,,Le-
benshilfe”.

Związki szczebla landów. 16 regionalnych związków 
„Lebenshilfe” reprezentuje interesy osób niepełno-
sprawnych intelektualnie wobec polityki, samorzą-
dów i instytucji szczebla krajów związkowych. We 
współpracy ze związkami lokalnymi należącymi 
do „Lebenshilfe” działają one na rzecz zapewnia-
nia funkcjonowania i tworzenia koniecznych ofert 
wsparcia i opieki dla osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie na terenie danego landu. Często posiadają 
także ofertę szkoleniową. 

Federacja z biurem oraz biurem stołecznym. Fede-
racja z biurem w Marburgu oraz biurem stołecz-
nym w Berlinie postrzega siebie jako reprezentanta 
interesów osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
strażnika i inicjatora rozwoju działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz usługodawcę dla lokalnych 
stowarzyszeń należących do ,,Lebenshilfe”, prowa-
dzonych przez nie instytucji i służb oraz dla związ-
ków szczebla landów.

Organizacja ,,Lebenshilfe”

Lokalne organizacje członkowskie „Lebenshilfe” są 
na ogół zarejestrowanymi stowarzyszeniami pożyt-
ku publicznego. Większe z nich dysponują biurami 
oraz posiadają pełnoetatowe kierownictwo. Praca 
stowarzyszeń opiera się na zaangażowaniu ich człon-
ków. Wiele stowarzyszeń należących do „Lebenshilfe” 
utworzyło po latach zakładania i budowania struk-
tur własne instytucje i służby, w których usługi ofe-
rują wyszkoleni specjaliści. Ich praca wspomagana 
jest nierzadko przez większą grupę wolontariuszy. 

Dopiero kiedy istniała już duża ilość lokalnych sto-
warzyszeń ,,Lebenshilfe”, założone zostały te na 
szczeblu landów. Obecnie w poszczególnych kra-
jach związkowych istnieje 16 stowarzyszeń dyspo-
nujących biurami z kierownictwem pełnoetatowym. 
Każdy związek szczebla landów posiada honorowy 
zarząd, którego pracę wspiera biuro. 

Federalne Stowarzyszenie „Lebenshilfe” jest zrze-
szeniem poszczególnych członków. Członkami są 
w większości stowarzyszenia pożytku publicznego 

„Lebenshilfe” (członkowie zwykli według statutu), 
ale również spółki non-profit z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (członkowie nadzwyczajni według 
statutu) oraz związki / stowarzyszenia o podobnych 
celach (członkowie współpracujący według statutu). 
Zarządzanie Stowarzyszeniem spoczywa na hono-
rowym Zarządzie Federalnym, który wybierany jest 
zazwyczaj na 4 lata. Przedłużenie kadencji następuje 
w głosowaniu zgromadzenia ogólnego członków. 
Każda organizacja należąca do „Lebenshilfe” może 
wysłać na zgromadzenie ogólne osoby uprawnione 
do jej reprezentowania (głosujących). W zależności 
od liczby członków lokalnej organizacji należącej do 
,,Lebenshilfe”, jej przedstawiciele posiadają określo-
ną ilość głosów na zbierającym się co dwa lata zgro-
madzeniu ogólnym. 

Współpraca pomiędzy stowarzyszenia-
mi w sektorze pomocy dla osób 
niepełnosprawnych

Od 1978 r. następujące stowarzyszenia utrzymują 
kontakty w celu współpracy:
• Związek Antropozoficznej Pedagogiki Specjalnej, 
Terapii Socjalnej i Pracy Społecznej - Verband für 
anthroposophische Heilpädagogik, Soziotherapie 
und soziale Arbeit e.V., www.verband-anthro.de
• Caritas Pomoc Niepełnosprawnym i Psychiatria- 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP), 
www.cbp.caritas.de
• Federacja Ewangelickiej Pomocy Niepełnospraw-
nym– Bundesverband evangelische Behindertenhil-
fe e.V. BeB, www.bebe-ev.de 
• Federacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Fi-
zyczną i Wielokrotną (od 2004) – Bundesverband für 
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. www.bvkm.de
• Federalne Stowarzyszenie „Lebenshilfe” na Rzecz 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie– 
Bundesvereinigung „Lebenshilfe” für Menschen mit 
geistiger Behinderung e.V., www.lebenshilfe.de 
Stowarzyszenia te reprezentują około 90 procent in-

        35



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

                       Samopomoc osób niepełnosprawnych

stytucji i służb działających na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością umysłową lub wielokrotną.                                                                                         

Ich współpraca oparta jest na fundamentalnych 
wspólnych interesach oraz licznych spójnych pozy-
cjach programowych. Przy zachowaniu autonomii 
poszczególnych stowarzyszeń, współpraca ma miej-
sce w obszarach, w których istnieją podobieństwa 
merytoryczne, a wspólne działanie jest sensowne. 
Główne obszary współpracy pochodzą z zakresu 
polityki socjalnej i zdrowotnej. Wspólne stanowiska 
uwidaczniają się w połączonym reprezentowaniu in-
teresów i kontaktach z otoczeniem.

Do współpracy dąży się także tam, gdzie powinny 
zostać zogniskowane interesy ponadpodmiotowe 
w znaczeniu korzyści dla osób niepełnosprawnych. 
Dotyczy to w znacznej mierze zagadnień koncepcyj-
nych różnych etapów życia osób niepełnosprawnych 
(np. okres aktywności zawodowej, starość) aktual-
nych wydarzeń (np. wprowadzenie Budżetów Oso-
bistych) oraz kwestii etycznych. Rezultaty spotkań 
kontaktowych stają się namacalne podczas wspól-
nych imprez i skoordynowanych działań, w perso-
nalnych przedstawicielstwach interesów, we wspól-
nych oświadczeniach prasowych. Wyrosła z długiej 
tradycji tych spotkań, pełna zaufania i partnerska 
współpraca w interesie ludzi, dla których działa-
ją wymienione stowarzyszenia, sprawdziła się i jest 
kontynuowana. 

Pomoc międzynarodowa świadczona 
przez Federalne Stowarzyszenie 
,,Lebenshilfe”

Większość osób niepełnosprawnych (intelektualnie) 
nie mieszka w (rozwiniętych) krajach uprzemysło-
wionych, lecz w tzw. krajach Trzeciego Świata oraz 
krajach wschodnioeuropejskich. Lecz tam właśnie 
tylko niewielka część osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin otrzymuje właściwą, pilnie potrzebną im po-
moc. Według szacunków WHO (Światowej Organi-
zacji Zdrowia) tylko 3% tam żyjących osób niepeł-
nosprawnych otrzymuje pomoc i wsparcie, podczas 

gdy ponad 80% świadczeń rehabilitacyjnych oferuje 
się w krajach uprzemysłowionych. 

Wszystko to jest dla „Lebenshilfe” wystarczającą mo-
tywacją do przejęcia w ramach jej możliwości, części 
zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych na ca-
łym świecie. Federalne Stowarzyszenie „Lebenshil-
fe” (razem z Referatem Pomocy Międzynarodowej) 
wspiera wzorcowe i ograniczone w czasie projekty 
w różnych krajach w zakresie fachowym i finanso-
wym (głównie poprzez wsparcie darczyńców). Pro-
jekty te mają na celu przede wszystkim wspieranie 
lokalnych organizacji partnerskich oraz tworzenie 
struktur samopomocy osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin w lokalnych warunkach społecznych 
(politycznych), kulturowych i ekonomicznych. 

W różnych przypadkach oznacza to, że najpierw 
stworzone muszą być modele pomocy bezpośredniej 
w formie niewielkich instytucji / punktów wsparcia 
itp. Lokalnie rozwijane są także założenia rehabili-
tacji środowiskowej (Community Based Rehabilita-
tion), aby w ich ramach możliwe było zapewnianie 
osobom niepełnosprawnym trwałej pomocy. 

Obecnie pomoc skupia się na kilku krajach Euro-
py Wschodniej oraz Indiach. Mniejsze projekty we 
współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami należą-
cymi do „Lebenshilfe” realizowane są także w Bo-
liwii i Ugandzie. Doświadczenia z tych projektów są 
oczywiście udostępniane innym zainteresowanym 
członkom „Lebenshilfe” oraz na zewnątrz. 

Źródło: http://www.lebenshilfe.de
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