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Dlaczego i kiedy osobie potrzebne 
jest wsparcie ? 

 
Wsparcie jest potrzebne, 

aby osoba była zawsze w 
drodze !!! 

 
 Każdy człowiek musi do czegoś 
dążyć, posiadać pasję działania oraz 

doświadczać radości z działania. 



NATURA  

WSPARCIA 

Życie na wszystkich 

szczeblach jest aktywnością 

regulującą stosunek osoby z 

otoczeniem, w którym żyje. 

Wskaźnikami udanej aktywności są: 

- Wydolność fizyczna i odporność 

biopsychiczna,    

 - samodzielność w zarządzaniu sobą, 

- niezależność od innych,  

- sprawność intelektualna i fizyczna,  

- ukierunkowanie życiowe,  

 - dynamiczność i prężność oraz                   

poczucie kontroli nad zdarzeniami. 

Aktywność  

jest determinowana przez 

ślady i wzorce. 

Aktywność może być  

skuteczna, nieskuteczna albo 

przeciwskuteczna.  

CZŁOWIEK OTOCZENIE 



 Wsparcie ze strony innych jest potrzebne, gdy własna 
aktywność osoby jest nieskuteczna (osoba nie może osiągnąć 
ważnych celów życiowych) lub przeciwskuteczna (osiąganie 
celów odwrotnych do zamierzonych)  

 

 Ponadto może mieć miejsce zagrożenie życia i zdrowia, 
zagrożenie celów życiowych, poczucie straty i niska jakość 
życia, niekiedy doświadczanie społecznego ostracyzmu. 

 Człowiek sam nie podoła i potrzebuje wsparcia ze 
strony innych osób! 

  

NATURA  WSPARCIA 



 

Wsparcie w rehabilitacji dotyczy ratowania zasobów 
biologicznych (życia i zdrowia) bądź jest formą pomocy 
psychologicznej w budowaniu na nowo poczucia własnej 
wartości (akceptacji siebie) oraz redefinicji celów 
życiowych, gdy na skutek uszkodzenia  (impairments) 
osoba nie może ułożyć sobie korzystnych stosunków z 
otoczeniem (disability). 

 

NATURA  WSPARCIA 



 Wsparcie jest wyrazem  

związku interpersonalnego  

ukierunkowanego na utrzymanie odpowiedniego poziomu 

fizycznej i psychicznej tożsamości osoby. 

 Jest ono konieczne, gdy osoba w oparciu o posiadane zasoby 

sama nie może podołać. Dopiero poprzez interakcję z innymi 

osobami może sprostać życiowym wyzwaniom, a ponadto 

podnieść na wyższy poziom jakość procesów regulacyjnych:     

Ja – Otoczenie. 

 

NATURA  

WSPARCIA 



 

 Wsparcie to przede wszystkim jakość związków 
interpersonalnych charakteryzujących się 
altruizmem, empatią oraz poczuciem wzajemnych 
zobowiązań - osoby otrzymującej wsparcie i 
udzielającej wsparcie. Udzielający wsparcie musi 
spotkać się z oddźwiękliwością od otrzymującego 
wsparcie.  

NATURA  

WSPARCIA 



MODELE  WSPARCIA 

 łagodząca,  

chroniąca rola innych 

osób bądź organizacji 

 

 

 duże sieci wsparcia  

przed wystąpieniem 

kryzysu i w czasie 

kryzysu 

MODEL   

BUFOROWY 

MODEL   

EFEKTU  GŁÓWNEGO 

Oba modele wzajemnie się przenikają i 

dopełniają 



MODEL  BUFOROWY 

 

 Funkcjonuje  w chwilach 

trudnych wyzwań i wyraża się  

w jakości otrzymywanego 

wsparcia od innych.   

 

 Skuteczność wsparcia zależy od : 

 kto i do kogo kieruje wsparcie  

i jak bardzo osoba oczekuje 

wsparcia; 

 zasobów odpornościowych 

jednostki; 

 jakości wsparcia.  

Tu problem kompetencji osoby 

udzielającej wsparcie.  

 

 

 

 Dotyczy ono następujących 
kwestii: 

 * zachowania średniego poziomu 
pobudzenia emocjonalnego (stres na 
poziomie umiarkowanym) 

* posiadania wiedzy rozległej 

oraz prawdziwej co do przebiegu            
i następstw kryzysu; 

* zachowania nadziei; 

* wstępnych prób rozważań 
dotyczących modyfikacji 
dotychczasowego stylu życia; 

* kreowania  zadań życiowych  po 
zakończeniu leczenia  
i rehabilitacji. 

 



MODEL  EFEKTU  GŁÓWNEGO 

 Funkcjonuje w długiej perspektywie życiowej, charakteryzuje 
się trwałością i wyraża się w jakości więzi społecznych. 

 

Skuteczność wsparcia zależy od: 

   - stopnia zranionej tożsamości osoby wspomaganej; 

  - stanu cywilnego i socjalnego osoby wspomaganej; 

  - poziomu i jakości przynależności do sieci grup wsparcia; 

  - umiejscowienia locus of control (w sobie lub na zewnątrz); 

  - zdolności kreowania zadań życiowych bliskich i odległych; 

  - jakości opisu posiadanych aktywów i pasywów  w perspektywie czasu -    
miesięcy, lat i całego życia;  

  - jakości wsparcia ze strony osób i grup wsparcia. 

 



PODEJŚCIE  DYREKTYWNE  

A  UCZESTNICZĄCE  WE  WSPARCIU 

• konsultacyjne,  

• instruktażowe,  

• nakazujące,  

• pouczające,  

• pomoc krótkoterminowa. 

DYREKTYWNE 

• terapeutyczne,  

• kreujące dylematy życiowe, 

• odgrywanie ról, upodmiotawiające,  

• pomoc długoterminowa,  

• podejście makrosystemowe.   

UCZESTNICZĄCE 



Modele wsparcia w rehabilitacji           
- medyczny 

 Model medyczny – niepełnosprawność jest problemem 
osobistym wywołanym przez uraz lub chorobę. 

 Cel wsparcia – pomoc w wyleczeniu lub pomoc w 
przystosowaniu się do życia w warunkach posiadanych 
ograniczeń. Ważną rolę pełni polityka społeczna państwa 
w sektorze zdrowia. 

 Medycznemu modelowi wsparcia bliska jest pierwsza 
wersja ICIDH z roku 1980 w którym uwzględniono 
głownie biologiczne przyczyny niepełnosprawności.  



Modele wsparcia w rehabilitacji           
- społeczny 

 Model społeczny – niepełnosprawność jest problemem 
stworzonym przez społeczeństwo, a główną kwestią jest 
społeczna integracja.  

 Niepełnosprawność jest nie tyle cechą jednostki, co 
następstwem środowiska stworzonego przez 
społeczeństwo. Środowisko zostało stworzone 
stosownie do możliwości osób pełnosprawnych, a 
niepełnosprawni stanowią mniejszość. 

 Problem główny polega na budowaniu świata dla 
wszystkich- bez wykluczeń, barier i  bez społecznej 
opresji. 

 Społecznemu modelowi wsparcia bliższa jest druga 
wersja ICIDH z roku 2001 w którym uwzględniono 
czynniki kontekstowe oraz osobnicze. 

 Czy niepełnosprawność ( disability) jest 
równoznaczna z upośledzeniem (handicap)? 

Przykład – Ludwig van Beethoven czy Franciszek Goya 
 



Cele wsparcia w rehabilitacji   

 *  Osiągnięcie przez osobę rehabilitowaną stanu akceptacji 
własnego uszkodzenia i związanego z tym stanu 
niepełnosprawności. 

 
 * Wytworzenie motywacji do wysiłku ukierunkowanego na 

realizację celów rehabilitacji, w tym społecznej 
integracji. 
 

    Wskaźniki efektywnej rehabilitacji: akceptacja siebie w 
nowej sytuacji oraz aktywna realizacja celów 
rehabilitacji – osobista samodzielność oraz integracja ze 
społeczeństwem. 

   Spostrzegana społecznie niesamodzielność osób 
niepełnosprawnych jest w znacznej mierze dziełem 
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych      
– od nadmiernej opiekuńczości i zniewalania do 
ostracyzmu, wykluczania bądź chłodnej obojętności. 

 



Wzorowe wsparcie 

 



Ważne dziedziny wsparcia 

 

 

 Poziom akceptacji i przestrzegania zaleceń żywienia z 
uwzględnieniem własnego schorzenia bądź 
niepełnosprawności. 

 Akceptacji i przestrzegania wskazań z zakresu 
biomechaniki ruchu i ergonomii w związku z 
wysiłkiem fizycznym i możliwymi obciążeniami, ale 
bez  przeciążeń. 

 Poziom opanowania czynności nietypowych oraz ich 
akceptacja jako zachowań normalnych (np. 
poruszanie się przez niewidomego z białą laską, 
komunikowanie się osób niesłyszących). 

 Kreowanie sensu życia mimo niepełnosprawności. 



Przykłady wsparcia w praktyce 

 Problemy wsparcia w okresie po 
operacjach trwale uszkadzających. 

 Wsparcie psychologiczne                           
w fazie terminalnej. 



Problemy wsparcia w okresie po 
operacjach trwale uszkadzających 

 
Osobiste kompetencje innowacyjne i zaradcze pacjenta nie 

wystarczają, by mógł podołać w sytuacji osobistego kryzysu 

życiowego, jakim jest poważna operacja chirurgiczna wiążąca 

się z trwałymi okaleczeniami.  Potrzebne jest wsparcie 

buforowe i główne. 

     Dotyczy ono następujących kwestii: 

 * posiadania wiedzy rozległej i prawdziwej co do 

przebiegu i następstw operacji; 

 * zachowania nadziei; 

 *  wstępnych prób rozważań dotyczących istotnych 

modyfikacji stylu życia; 

 * kreowania  zadań i wyzwań życiowych po 

zakończeniu leczenia i rehabilitacji.  



Wsparcie psychologiczne        
w fazie terminalnej 

Potrzeby osób w fazie terminalnej które należy 
zaspokoić poprzez wsparcie: 

 umierający bardziej chcą mówić niż słuchać – 
zatem umieć empatycznie słuchać; 

 podstawową rzeczą jest nasza obecność oraz nasza 
wrażliwość – zatem mieć czas; 

 umierający mówi językiem symboli – zatem starać 
się je rozumieć; 

 umierający jest dla nas podmiotem,  
      a nie przedmiotem – zatem jego prawda jest 

najważniejsza; 
 Osoba udzielająca wsparcie ma do czynienia z 

całym otoczeniem społecznym umierającego, a nie 
jedynie z umierającą osobą. 

                                   



Wsparcie a przemoc 

Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, 
zachowanie lub stan psychiczny osoby pomimo 
braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ.  

Wyróżnia się przemoc fizyczną oraz psychiczną. 
 Przemoc uderza w godność jednostki. 
 Formy przemocy wobec osoby niepełnosprawnej: 

nadmierna opieka w rodzinie, nieuzasadniona 
edukacja segregacyjna, nadmierny segregacyjny 
rynek pracy, przemoc wobec osób starszych  w 
formie wyręczania.  

 Zatem rozumne wymagania a nie litość. 
 Wsparcie łatwo może przybrać formę przemocy. 
      Dobrą rzeczą jest pomagać innym, 
     ale jeszcze lepiej jest uczyć ich jak 

    mogą pomagać sobie sami. 
       George Orwell 

 



Efekty wsparcia – od zachowań 
niesamodzielnych do samodzielnych 

 od braku kontroli nad własnymi emocjami do panowania 
nad nimi; 
 

 od nierównowagi emocjonalnej umysłu i braku 
racjonalności do harmonijnej równowagi i rozsądnej 
koordynacji procesów psychicznych; 
 

 od niezdolności do odczytywania emocji i potrzeb innych 
ludzi do ich dostrzegania i pomagania innym; 
 

 od niezdolności do nawiązywania związków z innymi 
ludźmi do nawiązywania oraz ich podtrzymywania; 
 

 od postawy pesymizmu, bierności, nieśmiałości, apatii do 
postawy optymizmu, nadziei, zaangażowania, uniesienia, 
satysfakcji; 
 

 od postaw eksotelicznych (zachowania z przyczyn 
zewnętrznych) do autotelicznych (zachowania dające 
satysfakcję). 



Święty Boże nie pomoże, kto 
sobie nie pomoże. 

 

 

 

  Dziękujemy za uwagę 

     


