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1. Cel programu Animacja samopomocowego środowiska społecznego.
Celem programu jest opracowanie metodyki animowania grup samopomocowych dla
seniorów (w tym poprzez opracowanie szkoleń dla liderów takich grup) umożliwiających
podjęcie aktywności społecznej opartej na samoorganizacji (seniorzy dla seniorów),
przeszkolenie 14 liderów grup – wolontariuszy w wieku 60+ (7 grup x 2 osoby) oraz
przeprowadzenie przez grupy ok. 72 beneficjentów (7 grup x 12 osób, przy wstępnej
rekrutacji po 14 osób do grupy).
Uczestnictwo w programie zaktywizuje samotnych lub subdepresyjnych seniorów do
nawiązania relacji społecznych w grupie wewnątrzpokoleniowej, prowadząc do podjęcia
samopomocowego wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wieku podeszłego oraz
ułatwi samoorganizację w zakresie działań w sferze aktywności fizycznej, rekreacji i kultury
lub pomoże w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu aktywności w sytuacji zmian
związanych z wiekiem (np. emerytura, ograniczenia zdrowotne) i wykorzystanie potencjału
doświadczenia i kompetencji seniorów. Program ma zatem zarówno charakter profilaktyki
marginalizowania i wykluczania osób aktywnych jak i reintegracji społecznej osób już
częściowo bądź całkowicie wykluczonych, rozumianej jako odbudowa i podtrzymanie
umiejętności tych osób do uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu zamieszkania lub realizowania wybranych aktywności społecznych.
2. Rekrutacja uczestników grup samopomocowych 60+.
2.1. Kryteria doboru do grup:
 seniorzy dysfunkcjonalni: wiek 60+, zamieszkiwanie w
gospodarstwie domowym (samotność) lub stan subdepresyjny

jednoosobowym



liderzy 60+: wiek 60+, motywacja do wolontaryjnej aktywności na rzecz grup
samopomocowych 60+.
2.2. Wybór strategii rekrutacji uczestników grup dokonany zostanie w każdym z 4 Ośrodków
Fundacji w trakcie spotkania inicjującego realizację programu w tym Ośrodku (po
szkoleniu Liderów w Konstancinie-Jeziornej w dniach 9-11 września 2016 r.). W spotkaniu
udział wezmą Kierownik/Kierowniczka
Ośrodka, moderatorzy/moderatorki i
liderzy/liderki.
Ostateczna
odpowiedzialność
za
rekrutację
obciążą
Kierownika/Kierowniczkę Ośrodka i on/ona podejmuje w tym zakresie wiążące decyzje.
Zarząd Fundacji zaleca uwzględnienie jednej z 2 strategii omówionych szczegółowo w
trakcie spotkania inicjującego realizacje programu w Warszawie:


skoncentrowanie się na lokalizacyjnie ograniczonej społeczności lokalnej i
uzyskiwanie informacji o potencjalnie zainteresowanych uczestnikach z tej
społeczności od instytucji lokalnych (kościoła działającego w tej społeczności, OPS-u,
reprezentantów lokalnej spółdzielni mieszkaniowej, dzielnicowego, pracowników
lokalnego sklepu) oraz od sąsiadów – członków społeczności lokalnej, a także od
wcześniej zrekrutowanych "naszych" liderów 60+, którzy wezmą udział w rekrutacji



oparcie się na skierowaniach do grupy wydanych przez instytucje bądź organizacje
pozarządowe skupiające potencjalnych beneficjentów programu bądź działające na
ich rzecz niezależnie od miejsca ich zamieszkania (np. placówki lecznicze, zrzeszenia
działkowców, kluby książki itp.). Ta strategia dopuszcza w składzie grupy osoby
mieszkające w różnych rejonach.
2.3. Przebieg rekrutacji. Kwalifikacja uczestników będzie odbywać się na podstawie wywiadu
wstępnego umożliwiającego dokonanie diagnozy dysfunkcjonalności stanowiącej
kryterium przyjęcia do grupy, wspartego kwestionariuszem wypełnianym przez
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kandydata, umożliwiającym oszacowanie poziomu depresyjności oraz zebranie informacji
dot. funkcjonowania społecznego, potrzeb i zainteresowań kandydata. Oporowi
zakwalifikowanych kandydatów przed wejściem w program przeciwdziałać będzie
podejmowanie przez rekruterów w trakcie indywidualnych rozmów działań
ośmielających i motywujących. Ważna będzie tu szczególnie rola liderów – osób
pozytywnie nastawionych do programu rekrutujących się z tej samej grupy wiekowej, co
powinno ośmielać kandydatów i działać na nich przekonująco. Kandydaci otrzymają
ponadto ulotki z syntetycznym zachęcającym opisem programu.
Dokumentacja – wypełnione kwestionariusze kandydatów.
3. Tematyka i scenariusze przebiegu spotkań z grupami (stopień konkretyzacji scenariuszy,
pula tematyczna spotkań)
Całościowa wizja funkcjonowania grupy samopomocowej zakłada dwie główne fazy jej
rozwoju:
 faza animacji grupy samopomocowej
 faza samodzielnego funkcjonowania grupy.
Faza pierwsza (12 trzygodzinnych spotkań) będzie realizowana (w ramach programu) z
uczestnictwem moderatora, w fazie drugiej (po zakończeniu programu, bez zarysowanego
horyzontu czasowego) grupa funkcjonuje samodzielnie (bez udziału moderatora), z
ewentualną wyróżnioną rolą liderów (przeszkolonych wolontariuszy 60+, po dwoje w każdej
grupie).
Ważne żeby osoby desygnowane na liderów (i ewentualnie inne chętne do podjęcia takiej roli
po programie) podejmowały się prowadzenia grup w trakcie 12 spotkań – w celu nabycia
umiejętności kontynuowania grup w fazie 2 lub powoływania nowych grup. Temu służy
inwestycja w liderów, polegająca m.in. na superwizji.
Dynamika fazy pierwszej będzie przebiegała od spotkań prowadzonych dyrektywnie (przy
czym dyrektywność rozumiana jest jako proponowanie tematów pracy grupy. Poza tym
moderator może być mniej dyrektywny i raczej włączający innych: ważne żeby prowadził
grupę w sposób, którego będą mogli w trakcie 12 spotkań nauczyć się przyszli liderzy – nie
może zatem być zbyt mądry, terapeutyczny etc. Taka praca jest trudna i wymagająca dla
moderatorów, którzy powinni stosować proste narzędzia interwencji i oparte na dobrej
komunikacji – a nie techniki oparte na zaawansowanej psychologicznej wiedzy) przez
moderatora, wspieranego przez liderów 60+, do spotkań tematycznych, z tematami
określonymi przez grupę lub zaproponowanymi przez liderów lub moderatora i
zaakceptowanymi przez grupę. Te spotkania będą prowadzone przez liderów z ewentualnym
wsparciem moderatora lub przez innych członków grupy.
Rozwój grupy w fazie drugiej będzie konsekwencją samodzielnych decyzji członków grupy z
ewentualną wyróżnioną rolą liderów w określaniu tematyki i przebiegu spotkań.
Rozstrzygnięć co do poniższych zagadnień dokona kierownik ośrodka w porozumieniu
z zespołem realizatorów programu:




czy grupy mają charakter otwarty (w znaczeniu braku ograniczeń w przystępowaniu
do grupy nowych członków w trakcie pracy grupy) czy też zamknięty (w znaczeniu
istnienia jakichś ograniczeń lub nawet braku możliwości przystąpienia nowych
członków w trakcie pracy grupy).
czy wprowadzamy górną granicę liczby uczestników, a jeśli tak, to jakie jest
kryterium rekrutacji (np. kolejność zgłoszeń. Ewentualne kryterium powinno być
podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rekrutacji).
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Strukturę rozwoju grupy przedstawia Diagram 1.
Diagram 1.
Dynamika rozwoju wewnątrzpokoleniowej grupy
samopomocowej 60+

Działania wstępne

rekrutacja liderów
60+

Faza 2
funkcjonowanie
samodzielne
(nielimitowana ilość
spotkań)

Faza 1
animacja grup
(12 spotkań)

szkolenie liderów
60+
rekrutacja seniorów
dysfunkcyjnych

Etap spotkań
tematycznych
generowanych
spontanicznie,

Etap dyrektywny
prowadzony przez
moderatora

prowadzonych przez
liderów ze
wsparciem
moderatora

Forma spotkań
ustalana
spontanicznie,
przebieg spotkań
wspierany przez
liderów

Etap dyrektywny fazy 1
Cecha
Cel

Sposób
prowadzenia

Opis


uzgodnienie oczekiwań uczestników z planem programu,



wprowadzenie norm



wprowadzenie zasad komunikacji w grupie



autoprezentacja uczestników, określenie własnego miejsca w
grupie



ustanowienie wstępnych relacji interpersonalnych, integracja
grupy



przepracowanie postaw konfrontacyjnych między członkami
grupy (uwaga: moderator powinien modelować proste
interwencje - możliwe do powielania przez liderów)



uzgodnienie pakietu obszarów tematycznych interesujących
dla uczestników grupy



budowanie motywacji dysfunkcyjnych seniorów do
uczestnictwa
w
wewnątrzpokoleniowej
grupie
samopomocowej grupie



wsparcie indywidualne uczestników grup (przez moderatora)



dyrektywny
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Etap dyrektywny fazy 1
Cecha

Opis

Rola moderatora



wiodąca

Rola liderów



wspierająca, drugorzędna

Czas trwania



2 – 3 spotkania

Etap spotkań tematycznych generowanych spontanicznie fazy 1
Cecha

Opis


uzyskiwanie wsparcia od grupy



samoorganizacja grupy w zakresie działań w sferze aktywności
fizycznej, zdrowotnej, rekreacji i kultury



identyfikacja i radzenie sobie z wypadaniem uczestników z
programu (wypracowanie procedur rozpoznawania i
ujawniania kryzysów uczestnictwa, powołanie zespołu
interwencyjnego),



otwieranie kanałów pozagrupowej aktywności uczestników
(m.in. w podgrupach zainteresowań, w samodzielnych
działaniach społecznych poza grupą np. na forum rodziny)



w razie realizacji programu w grupach otwartych bez górnego
limitu uczestników – przygotowanie grupy do podziału w
wypadku znaczącego wzrostu liczebności uczestników



usamodzielnianie uczestników grup (wieloaspektowe)

Sposób
prowadzenia



niedyrektywny

Rola moderatora



wspierająca w sytuacjach kryzysowych

Rola liderów



aktywna animacja aktywności grupy

Czas trwania



7 – 10 spotkań

Cel

4. Pula tematyczna spotkań - propozycje
Tematyka spotkań grup będzie określana wspólnie – przez grupę - ewentualnie tematy mogą
być proponowane przez liderów lub moderatora i realizowane pod warunkiem akceptacji
grupy. Poniższa pula jest więc luźną propozycją, w żadnym razie nie powinna być traktowana
jako obowiązujący zestaw.
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(1)

Edukacyjne prezentacje tematyczne prowadzone przez zaproszonego eksperta lub
przygotowane przez ochotnika z grupy lub przez lidera lub przez moderatora (zdrowie,
prawo, finanse seniora).

(2)

Poradnictwo wewnątrzgrupowe (zdrowie, prawo, finanse seniora, zrób to sam, namiary na
dobrych, godnych zaufania fachowców).

(3)

Autoprezentacja poprzez przedstawienie 3-5 zdjęć wybranych z domowego albumu.

(4)

Wieczór literacki/poetycki – przygotowany przez ochotników z grupy.

(5)

Moduł solenizanta – solenizant, osoba mająca imieniny częstuje cukierkiem, grupa składa
życzenia (15-20 minut w trakcie spotkania).

(6)

Spotkanie z wnukami – seniorzy przyprowadzają wnuki, każdy (chętny) wnuk opowiada o
obecnym na spotkaniu swoim dziadku/babci.

(7)

Wyjścia na imprezy (wycieczka, kino, teatr).

(8)

Giełda potrzeb – seniorzy ujawniają, czego potrzebują, grupa zastanawia się, jak tę
potrzebę można spełnić.

(9)

Sesja poświęcona emocjom: pakiet zadań koncentrujący na emocjach/uczuciach,
uruchamiający dyskusję o emocjach; prowokujący do wzbudzenia w członkach grupy
pozytywnych emocji. Refleksja - jakie emocje przeżywam w aktualnym życiu najczęściej.
Kogo kocham, co robię, żeby ujawnić miłość do tej osoby. Co mogę zrobić, żeby inni mnie
bardziej lubili.

(10)

Aktywność fizyczna. Pakiet ćwiczeń gimnastycznych. Rozmowa: co potrafię fizycznie, moje
ograniczenia. Organizacja miniolimpiady – w grupie lub dla społeczności lokalnej. Pakiet
zabaw dotyczących gimnastyki umysłowej. Sport – sesja zdjęciowa. Taniec – połączony z
krótkim kursem tańca. Zachęcanie do aktywności fizycznej, zaplanowanie aktywności
fizycznej dla każdego seniora. Umożliwienie na następnych spotkaniach dzielenia się
uczestników z działań na polu aktywności fizycznej.

(11)

Moda i uroda

(12)

Zwierzęta w życiu seniora

(13)

Smaki świata – sesja kulinarna

(14)

Wysławianie się, artykulacja. Problemy z niedosłyszeniem – jak się tego nie wstydzić

(15)

Kres życia. Stworzenie przestrzeni dla rozmowy o stracie, śmierci, żałobie.

(16)

Bliżej natury – sesja w lesie.

(17)

Dietetyka i suplementacja.

(18)

Profilaktyka prozdrowotna.

(19)

Holistyczne podejście do siebie w aspekcie rozwoju ducha i ciała

Można sobie wreszcie wyobrazić, iż w trakcie rekrutacji okaże się, iż grupa została
zrekrutowana wokół pewnego tematu (np. grupa o charakterze klubu książki czy też grupa
działkowców) i wówczas całość prac grupy skupi się wokół jednej tematyki (co nie wykluczy
konieczności opracowania harmonogramu spotkań – np. wyboru omawianych książek w klubie
książki).
5. Uwzględnianie pomysłów i potrzeb uczestników grupy
Na etapie dyrektywnym fazy 1 tematyka spotkań wynika z charakteru tego etapu.
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Na etapie spotkań tematycznych fazy 1 tematyka spotkań musi uwzględniać potrzeby i
preferencje uczestników grupy. Grupa powinna wypracować procedury podejmowania
decyzji co do tematyki zajęć (także co do wszystkich innych sytuacji wymagających
rozstrzygnięcia). Wypracowany sposób podejmowania decyzji musi być zrozumiały dla
wszystkich i przez wszystkich zaakceptowany. Uzgodnienia na ten temat powinny zapaść w
etapie dyrektywnym fazy 1 programu i powinny stać się normą grupową. Ułatwi to
samodzielne funkcjonowanie grupy w fazie 2.
Koncepcja grupy samopomocowej dopuszcza aktywność członków w podgrupach w czasie
między spotkaniami całej grupy. Już w etapie dyrektywnym fazy 1 programu powinna zostać
wprowadzona norma akceptacji dla pozagrupowych kontaktów uczestników programu.
Seniorzy powinni być zachęcani do nawiązywania i utrzymywania takich kontaktów, opartych
np. na zainteresowaniach (ekipa brydżowa, wspólne zakupy) lub wzajemnej pomocy (drobne
naprawy).
6. • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w programie
Zidentyfikowano trzy podstawowe ryzyka: niepowodzenie rekrutacji w grupie
defaworyzowanych , wykruszanie się uczestników w trakcie realizacji programu oraz „kryzys
liderstwa” polegający na spontanicznym wyłonieniu przez grupę innego lidera niż
wyznaczony początkowo bądź też chęci sprawowania roli lidera przez jednego z uczestników
wbrew woli grupy. Źródłem dwóch pierwszych ryzyk jest zarówno charakterystyka grupy
beneficjentów (osoby w podeszłym wieku, samotne, depresyjne, wycofane społecznie), jak i
brak tradycji działań samopomocowych w naszym kraju (i wynikająca stąd niewiedza na
temat możliwości i korzyści oferty dla potencjalnych beneficjentów). Natomiast trzecie
ryzyko jest niejako wpisane w logikę programu zakładającą przeszkolenie potencjalnych
liderów przed rozpoczęciem pracy grup (ponieważ program ma charakter pilotażowy jednym
z wniosków może być postulat przełożenia szkolenia na późniejszy okres pracy grupy i objęcia
szkoleniem liderów spontanicznie wyłonionych przez grupy).
Minimalizowanie ryzyka nieskutecznej rekrutacji zostało
2. Rekrutacja uczestników grup samopomocowych 60+.

omówione

w

punkcie

Zapobieganie ryzyku wykruszania się seniorów z grupy w trakcie trwania fazy 1 programu
powinno polegać na dbaniu – przez moderatora i liderów - przede wszystkim o zapewnienie
dwóch parametrów: 1/ dobrego samopoczucia każdego seniora w grupie, 2/ motywacji
każdego seniora do aktywności zadaniowej przedsiębranej przez grupę. Dużą rolę w
zapobieganiu wypadaniu uczestników powinni odegrać superwizorzy - zarówno na poziomie
analizy procesu przebiegu programu jak i zapobieganiu wypalaniu się prowadzących (liderów
i moderatorów). W trakcie spotkań powinien być monitorowany poziom satysfakcji z
uczestnictwa, poziom integracji grupy, rodzące się konflikty w grupie powinny być ujawniane
i rozwiązywane na bieżąco, atrakcyjne dla seniorów powinny być cele, tematy i sposoby
funkcjonowania zadaniowego.
Szczególną uwagę powinna koncentrować nieobecność uczestnika na spotkaniu. Grupa
powinna podjąć generalne ustalenia, w jaki sposób będzie reagować na nieobecność danej
osoby na spotkaniu (telefon z pytaniem co się stało?, wydelegowanie konkretnej osoby do
złożenia wizyty nieobecnemu seniorowi?). Współodpowiedzialności za grupę. Pokazanie jak
ważne jest, by grupa była całością do końca jej trwania ze względy na proces grupowy.
Przeciwdziałanie złym skutkom „kryzysu liderstwa” zostało uwzględnione w wytycznych do
szkolenia liderów.
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7. Metodologia.
 etap dyrektywny fazy 1
Dyrektywne prowadzenie grupy przez moderatora ze wspomagającą rolą liderów 60+.
Struktura grupy – gwiaździsta, z moderatorem w centrum aktywności (diagram nr 2).
Diagram nr 2

u1

lider1

moderator

un

u2

lider2

un – uczestnik n, n=<1-14>



u3

etap spotkań tematycznych generowanych spontanicznie fazy 1
Samodzielna aktywność grupy animowana przez liderów, wspierająca rola moderatora w
sytuacjach kryzysowych.
Struktura grupy – kołowa (diagram nr 3)
Diagram nr 3

u1

moderator

lider1

u2

lider2

un

u3
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Faza 2 - wewnątrzpokoleniowa grupa samopomocowa funkcjonująca samodzielnie
Samodzielna aktywność grupy wspierana przez liderów, bez moderatora
Struktura grupy – kołowa (diagram nr 4)
Diagram nr 4

u1

lider1

u2

lider2

un

u3
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8. Miejsce spotkań grup.
Planowana jest animacja 7 grup samopomocowych 60+:



GMINA Pruszcz Gd.

2 grupy



Bydgoszcz

2 grupy



Lublin

1 grupa



Warszawa

2 grupa

7 grup
9. Superwizja.
Sposób realizacji superwizji (w tym dobór osoby superwizora) jest pozostawiony do dyspozycji
kierownika Ośrodka, który podejmie w tym zakresie decyzje do 25 października 2016 roku w
oparciu o rozeznanie dotychczasowego przebiegu pracy grup i poinformuje o podjętej decyzji
Biuro Warszawskie Fundacji. Dopuszczalna jest zarówno superwizja pracy moderatorów, jak
superwizja pracy zespołu moderatorów i liderów czy wreszcie superwizja pracy grupy jako
całości.
Osoba prowadząca superwizję złoży z niej sprawozdanie do Biura Warszawskiego Fundacji w
nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r., na formularzu przesłanym przez Biuro
Warszawskie Fundacji.
10. Ewaluacja.
Ewaluacja jest działaniem realizowanym centralnie przez Biuro Warszawskie
Podstawą ewaluacji będą dostarczone przez Kierowników Ośrodków:




Fundacji.

Dokumentacja przebiegu rekrutacji liderów i uczestników grup.
Sprawozdania z przebiegu sesji (wraz z listami obecności)
Ankiety ewaluacyjne skierowana do uczestników (do przeprowadzenia na jednym z 2
ostatnich spotkań.
Sprawozdania z przebiegu superwizji. Formularz sprawozdania z przebiegu sesji oraz ankieta
ewaluacyjna zostaną przekazane Kierownikom Ośrodków przez Biuro Warszawskie Fundacji
Powyższa dokumentacja winna być przekazana do Biura Warszawskiego Fundacji w
nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r.
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Fundacja Praesterno

Program pracy grup samopomocowych 60+

11. Harmonogram.
LP

Działanie
1 Seminarium inicjujące
2 Projekt wytycznych do zlecenia ramowego programu
działania grup samopomocowych
3 Uwagi uczestników seminarium inicjującego do
projekty wytycznych
4 Uzupełnione wytyczne do zlecenia ramowego
programu działania grup samopomocowych
5 Opracowanie ramowego programu działania grup
samopomocowych
6 Formularz ankiety dla seniorów - kandydatów do grupy
samopomocowej
7 Rekrutacja seniorów – 14 osób do każdej z 7 grup
8 Przekazanie sprawozdań z rekrutacji seniorów
9 Przeprowadzenie 1 fazy siedmiu
wewnątrzpokoleniowych grup samopomocowych 60+

10. superwizja

11 ewaluacja pracy grup
12 seminarium podsumowujące

Termin
25 lipca 2016
2 sierpnia 2016
4 sierpnia 2016
10 sierpnia 2016
11 sierpnia-31 sierpnia 2016
1 września 2016

5-19 września 2016
30 września 2016
19 września-10 grudnia 2016

25 października-10 grudnia
2016
19 września – 28 grudnia 2016
28 grudnia 2016

12. Zestawienie dokumentacji pracy grup.





Dokumentacja przebiegu rekrutacji liderów i uczestników grup (kwestionariusz lidera,
kwestionariusz kandydata)
Sprawozdanie z przebiegu superwizji
Sprawozdania z przebiegu sesji (wraz z listami obecności)
Ankiety ewaluacyjne skierowana do uczestników (do przeprowadzenia na jednym z 2
ostatnich spotkań.

13. Dokumentowanie wydatków.
Wszystkie wydatki w programie poniesione muszą być w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.12.2016 roku.
Dokumentowanie wydatków na zasadach ogólnych przyjętych w Fundacji.
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Fundacja Praesterno

Program pracy grup samopomocowych 60+

Załączniki

Kwestionariusz lidera (Kwestionariusz lidera_fin.doc)
Ulotka dla seniora (Ulotka dla seniora.docx)
Ankieta dla seniorów (Ankieta dla seniorow.docx)
Formularz: Sprawozdanie z przebiegu sesji grupy samopomocowej 60+
(Formularz sprawozdania z sesji grupy samopomocowej.docx)

Wzór Listy obecności (Lista obecności_grupa 60+.doc)
Formularz: Sprawozdanie z sesji superwizyjnej z listą obecności
(Sprawozdanie z sesji superwizyjnej_ASOS.docx)
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Animacja samopomocowego środowiska społecznego

Kwestionariusz lidera
W związku ze szkoleniem liderów 60+ w programie Animacja samopomocowego środowiska społecznego
prosimy o przekazanie kilku informacji na swój temat.
Te informacje są nam potrzebne do zaplanowania szkolenia dla Państwa.
1. Miasto,
2. Imię

w którym będzie działała Pana/Pani grupa:

i nazwisko:

3. Rok

urodzenia:

4. Wykształcenie:
6. Jakie

5. Zawód:
są Pana/Pani zainteresowania, jakie ma Pan/Pani hobby?

7. Jak

spędza Pan/Pani czas wolny?

8. Czy

aktualnie jest Pan/Pani aktywny/a zawodowo?

9. Jeśli

 tak

 nie

tak, proszę opisać (co Pan/Pani robi, ile godzin miesięcznie, inne informacje).

10. Czy

ma Pan/Pani doświadczenia w uczestnictwie
w grupach samopomocowych?
11. Jeśli

tak: w jakich?

 tak

 nie

12. Jeśli

tak: w jakiej roli?

13. Czego

oczekuje Pan/Pani po uczestnictwie w samopomocowej grupie seniorów w tym programie?

14. Czego

oczekuje Pan/Pani po szkoleniu liderów, w którym będzie Pan/Pani uczestniczyć?

15. Czy

Pana/Pani aktualny stan zdrowia może utrudniać
Pana/Pani aktywność w programie?
16. Jeśli

 tak

 nie

tak, proszę opisać w jaki sposób.

17. Jakie

ma Pan/Pani wątpliwości lub obawy związane ze swoim uczestnictwem w programie?

18. Inne

informacje istotne Pana/Pani zdaniem.

Fundacja Praesterno
Widok 22/30; 00-023 Warszawa
tel. 22 621 28 98; e-mail biuro@praesterno.pl
www.praesterno.pl
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Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,
Fundacja Praesterno serdecznie zaprasza do udziału w programie

Animacja samopomocowego środowiska
społecznego,
umożliwiającym:  nawiązanie nowych znajomości w grupie seniorów,  wspólne
spędzanie czasu wolnego,  świadczenie sobie nawzajem pomocy w sprawach
codziennych,  samoorganizację w grupie w zakresie działań w sferze aktywności
fizycznej, rekreacji i kultury.
Członkowie grupy spotykają się raz w tygodniu. Spotkania mają charakter
integracyjno-towarzyski. Czas wypełniają  dyskusje na ważkie tematy,  rozmowy
poradnicze dotyczące zdrowia i problemów codziennych,  imprezy artystyczne oraz
z okazji świąt Bożego Narodzenia,  wycieczki,  zabawy taneczne – jeśli grupa jest
zainteresowana taką aktywnością, ponieważ aktywność grupy zależy od potrzeb
i chęci jej członków.
Początkowo (w trakcie dwunastu spotkań do końca 2016 roku) grupa spotyka się pod
opieką pracownika Fundacji Praesterno, którego zadaniem jest dbanie
o integrację grupy i dobre samopoczucie uczestników oraz taką aktywność grupy,
która będzie nakierowana na potrzeby jej członków. W późniejszym okresie grupa
będzie działać już samodzielnie.
Lokal na spotkania grupy udostępnia Fundacja Praesterno. Udział w grupie jest
bezpłatny, ponieważ program jest dofinansowany
ze
środków
Programu
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020.

Informacje organizacyjne
Pierwsze spotkanie odbędzie się
(czas i miejsce):
Osoba do kontaktu (imię i
nazwisko, telefon, e-mail):
Inne informacje:

ANKIETA DLA SENIOROW

|___|___|___|
nr ankiety

W związku z rekrutacją do programu Animacja samopomocowego środowiska społecznego
bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania umożliwiające uzyskanie informacji
o Państwa sytuacji i problemach. Umożliwi to lepsze dostosowanie zajęć proponowanych w
programie do Państwa potrzeb.
1. Płeć (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)
1.  mężczyzna

2.

 kobieta

2. Proszę podać swój rok urodzenia
|___|___|___|___|
3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
1.  podstawowe

4.  pomaturalne

2.  zasadnicze zawodowe

5.  wyższe

3.  średnie
4. Stan cywilny
1.  panna/kawaler

3.  rozwódka/rozwiedziony (separacja)

2.  mężatka/żonaty

4.  wdowa/wdowiec

5. Czy mieszka Pan/Pani z małżonkiem/małżonką (albo partnerem/partnerką) ?
1.  tak

2.

 nie

6. Ile osób jest w Pana/Pani gospodarstwie domowym1

(włączając Pana/Panią)?

|____|

7. Miejsce codziennego zamieszkania
1.  dom rodzinny/mieszkanie rodzinne
2.  całodobowa placówka pomocy społecznej
3.  inne miejsce, jakie?……………………………………………………………………………………..
8. Źródło dochodu – z czego się Pan/Pani utrzymuje?

Proszę wskazać wszystkie źródła dotyczące Pana/Pani.
1.  zatrudnienie stałe

5.  zasiłek z ośrodka pomocy społecznej

2.  zatrudnienie dorywcze

6.  alimenty

3.  renta inwalidzka

7.  pomoc rodziny

4.  renta socjalna

8.  emerytura

9.  inne źródło dochodu, jakie? ……………………………………………………………………………………

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

9. Jaki jest miesięczny dochód Pana/Pani gospodarstwa domowego (kwota netto do dyspozycji
gospodarstwa domowego)?
1. 

0 – 500 zł

5.  2001 – 2500 zł

2.  501 – 1000 zł

6.  2501 – 3000 zł

3.  1001 – 1500 zł

7.  3001 – 3500 zł

4.  1501 – 2000 zł

8.  powyżej 3501 zł

10. Czy posiada Pana/Pani stopień niepełnosprawności?
1.  lekki
2.  umiarkowany

3.  znaczny
4.  nie posiadam stopnia niepełnosprawności

11. Czy posiada Pan/Pani grupę inwalidzką?
1.  pierwszą
2.  drugą

3.  trzecią
4.  nie posiadam grupy inwalidzkiej

12. Czy w ciągu ostatnich 7 dni spotkał/a się Pan/Pani z kimś z rodziny?
1.  tak

2.  nie

13. Czy w ciągu ostatnich 7 dni spotkał/a się Pan/Pani z przyjaciółmi lub znajomymi?
1.  tak

2.  nie

14. Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami?

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź przy każdym stwierdzeniu, która najlepiej oddaje
Pana/Pani pogląd.
zupełnie
się nie
zgadzam

raczej się
nie
zgadzam

raczej się
zgadzam

zupełnie
się
zgadzam

1/ Potrzebuję pomocy w codziennych
czynnościach
2/ Mam trudności z samodzielnym robieniem
zakupów
3/ Lekarz jest do dyspozycji, kiedy potrzebuję
wizyty lekarskiej
4/ Rzadko z kimś rozmawiam

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5/ Często zapominam o różnych rzeczach

1. 

2. 

3. 

4. 

6/ Otrzymuję niewystarczającą pomoc w
pracach domowych
7/ Jestem zadowolony/a z moich obecnych
warunków bytowych
8/ Moje miejsce zamieszkania jest stosowne
do mojego stanu zdrowia
9/ Kiedy jestem sam, odżywiam się właściwie

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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15. Jak często odczuwał/a Pan/Pani następujące objawy w ciągu ostatniego tygodnia?

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź przy każdym objawie, która najlepiej oddaje Pana/Pani
samopoczucie.
wcale

rzadko

czasami

często

bardzo
często

1/ Problemy z podejmowaniem decyzji

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

2/ Samotność

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

3/ Poczucie bezwartościowości

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

4/ Smutek i przygnębienie

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5/ Brak przyjemności i zadowolenia
z życia
6/ Niechęć do wykonywania jakichkolwiek czynności
7/ Myśli samobójcze

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

8/ Krytykowanie i obwinianie siebie

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

16. Jak ocenia Pani/Pan swoją sytuację życiową pod następującymi względami?
zła

raczej zła

średnia

raczej
dobra

dobra

1/ sytuacja materialna

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2/ sytuacja mieszkaniowa

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3/ sytuacja zdrowotna (stan zdrowia)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4/ sytuacja rodzinna

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5/ kontakty społeczne poza rodziną
(znajomi, przyjaciele)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

17. Jak często uprawia Pan/Pani sport lub rekreacyjną aktywność fizyczną (np. spacery)?
1.  nie uprawiam ani sportu, ani rekreacyjnej aktywności fizycznej
2.  rzadziej niż raz w tygodniu
3.  raz w tygodniu
4.  kilka razy w tygodniu

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety.
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Animacja samopomocowego środowiska społecznego.
Sprawozdanie z przebiegu sesji grupy samopomocowej 60+
…………
Nr sesji

………………………………………………….. …………………
Miasto/grupa

Data

……………………..
Czas trwania w min.

1. Tematyka spotkania / problemy zgłaszane przez uczestników

2. Przebieg pracy / reakcje i postawy uczestników

3. Rezultaty / wnioski / sugestie na przyszłość

Moderator: ……………………….…………………...………….

Liczba uczestników: ……..…

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

Lista obecności uczestników grupy samopomocowej 60+
…………………………………..………...

………………………..…..…..…..

moderator (imię, nazwisko)

lp.

Imię

Nazwisko

miasto/grupa

Sesja 1

Sesja 2

Sesja 3

Sesja 4

Sesja 5

Sesja 6

Sesja 7

Sesja 8

Sesja 9

Sesja 10

Sesja 11

Sesja 12

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

(data)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

………………………………………….

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

Animacja samopomocowego środowiska społecznego
Załącznik nr 1 do umowy nr………………………………………..
nr sprawozdania

Sprawozdanie z sesji superwizyjnej

data sesji
czas (minuty)

Superwizor
«Imie i nazwisko»

nr ewidencyjny

Superwizowany
zespół
Miejsce
superwizji
Uczestnicy

Lista obecności z podpisami uczestników w załączniku

Tematyka sesji

Wnioski.
Inne informacje

Potwierdzenie przeprowadzenia superwizji:

………………………………………………………………………..
Podpis superwizora

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

Załącznik

do sprawozdania nr

Animacja samopomocowego środowiska społecznego

Sesja superwizyjna

Lista obecności
Imię

L.p.

Nazwisko

Podpis

1
2
3
4
5
6

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

