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W SIECI WSPARCIA SPOŁECZNEGO
Wsparcie społeczne powszechnie określane jest jako sieć relacji z innymi
ludźmi, którzy potencjalnie mogą pomóc danej osobie w trudnych dla
niej sytuacjach. Ochronna moc wsparcia społecznego, jego pozytywne
oddziaływanie, zależy od naszego udziału i zakorzenienia w społecznościach i grupach, w których funkcjonujemy w codziennym życiu. Ważna
jest nie tylko ilość i częstość kontaktów z innymi ludźmi, ale przede
wszystkim jakość tych relacji.
Warto się zastanowić, jakie łączą nas więzi emocjonalne z rodziną
i przyjaciółmi? Czy relacje te dają nam siłę do codziennego funkcjonowania, zmagania się z przeciwnościami oraz poczucie bezpieczeństwa?
Jak silnie jesteśmy zintegrowani z pozostałymi osobami w naszym
otoczeniu – znajomymi, sąsiadami, współpracownikami? Jaka jest
jakość tych relacji? Na kogo możemy liczyć w określonych sytuacjach
życiowych?
… by w efekcie odpowiedzieć sobie na pytanie: Co mogę zrobić, by
jakość tychże relacji była coraz lepsza i bardziej wartościowa?
… oraz przejść do działania, czyli wdrożyć te przemyślenia w życie
– z korzyścią dla innych i siebie samego.

Fot. Arleta Domańska-Płocek

„Wsparcie bliskich ma większą moc niż jakiekolwiek lekarstwo.”
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W GRUPIE WESELEJ, BEZPIECZNIEJ I ZDROWIEJ!
• Dbaj o swoje relacje z innymi ludźmi, spędzaj jak najwięcej czasu wśród
członków rodziny, przyjaciół i znajomych.
• Nawiązuj nowe kontakty, bądź otwarty na nowe znajomości.
• Motywuj innych do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego:
umów się na spacer, wybierz się ze znajomymi na rower, pójdź z przyjacielem do kina lub teatru, pograj z wnukiem w gry planszowe lub odkrywajcie wspólnie „świat komputerów”, pomóż sąsiadowi… Możliwości jest
wiele. Szkoda czasu na samotne siedzenie w domu!
• Czerp radość z życia i kontaktów towarzyskich.
• Nie wycofuj się z życia społecznego, podejmuj różne działania w granicach swoich możliwości, rozwijaj swoje zainteresowania, dziel się z
innymi doświadczeniami i wiedzą.
• Pomagaj innym, nie krępuj się poprosić o pomoc i wsparcie swoich
bliskich, ale i obce osoby, które mogą Ci pomóc.

Fot. Rafał Pęcherczyk

„Górskie wędrówki”
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Fot. Aneta Mackiewicz

„Bratnie dusze. Najlepsze wsparcie otrzymujemy od tych osób, które nas kochają i szanują.
Jednak kluczem jest umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby, wyobrażenie tego,
co przeżywa i znalezienie sposobu, by jej pomóc. Dlatego poza miłością i szacunkiem, bardzo
ważne jest zrozumienie - bycie bratnią duszą. ”
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PAMIETAJ, ŻE I TY JESTEŚ POTRZEBNY SWOIM NAJBLIŻSZYM!

Pomyśl, w czym jesteś dobry?
Co lubisz robić? Co sprawia Ci przyjemność?
Co możesz zaoferować innym?
… i działaj na rzecz zdrowia dla siebie, innych i z razem z innymi ludźmi!
Bądź w dobrych relacjach zarówno z młodszymi, jak i starszymi pokoleniami.
Możecie sobie nawzajem dużo zaoferować!

Fot. Anna Kowalczyk

„Razem z Tobą”
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KORZYSTAJ ZE WSPARCIA I DOCEŃ WSPARCIE INNYCH!
Pamiętaj, że UMIEJĘTNOŚĆ PRZYJMOWANIA WSPARCIA jest równie
ważna jak dawanie wsparcia innym ludziom!

Fot. Dariusz Madziński

„Przemijanie”
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Spraw, by bliskie Ci osoby czuły, że mogą
na Ciebie liczyć w trudnych sytuacjach
życiowych.
Badania pokazują, że tzw. wsparcie postrzegane (to, że jesteśmy przekonani, że są wokół nas osoby, które nam pomogą, gdy tego będziemy
potrzebować) jest ważniejszym rodzajem wsparcia niż wsparcie faktycznie otrzymywane. Duże znaczenie ma zatem to, jaką odczuwamy satysfakcję z owej wspierającej wymiany z innymi ludźmi.

BĄDŹ WSRÓD LUDZI I DLA LUDZI!
Dzięki wsparciu społecznemu:
• mamy poczucie bezpieczeństwa;
• łatwiej nam realizować potrzeby, wdrażać w życie ideały, walczyć
o swoje prawa;
• lepiej radzimy sobie w trudnych, a nawet traumatycznych sytuacjach;
• łagodniej przechodzimy przez przełomowe zmiany (narodziny dziecka,
syndrom „pustego gniazda”, rozwód, przejście na emeryturę czy utratę
pracy itp.) oraz trudne procesy w naszym życiu (m.in. lepiej radzimy
sobie z procesem starzenia czy też z chorobą przewlekłą);
• mamy ochronę przed negatywnym działaniem stresu;
• uczymy się wartości i norm obowiązujących w naszej kulturze;
• jesteśmy motywowani do przestrzegania zasad obowiązujących
w grupach społecznych, w których funkcjonujemy, co zapobiega
powstawaniu zjawisk społecznie niepożądanych i niebezpiecznych,
czy nawet dewiacyjnych;
• budujemy poczucie swojej tożsamości społecznej i kulturowej;
• nie czujemy się samotni, nie mamy poczucia społecznej izolacji;
• mamy lepsze relacje z innymi ludźmi;
• poprawie ulega jakość naszego życia;
• dłużej żyjemy.

Fot. Kosma Kołodziej

„JESTEŚMY Z WAMI! (...).”
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DLACZEGO WSPARCIE SPOŁECZNE JEST TAK WAŻNE
W ZDROWIU I CHOROBIE?
Wsparcie jest jednym z czynników najsilniej oddziałujących na nasze
zdrowie: chroni nas przed chorobami, pozwala szybciej dojść do zdrowia
w sytuacji, gdy już jesteśmy chorzy oraz wydłuża nam życie. Co równie
istotne, korzystając ze wsparcia innych osób oraz służąc swoim wsparciem, możemy skuteczniej dbać o zdrowie oraz rozwijać jego potencjał.
Ponadto, wsparcie:
• chroni nas przed negatywnym działaniem stresu;
• razem z bliskimi łatwiej nam przestrzegać zasad zdrowego stylu
życia; możemy się wzajemnie motywować, ale także pilnować, by np.
zachować właściwą dietę i aktywność ﬁzyczną, nie palić papierosów,
ograniczyć ilość spożywanego alkoholu, pójść na badania kontrolne,
czy stosować się do zaleceń lekarskich;
• zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia chorób ﬁzycznych
i psychicznych;
• mając wsparcie innych osób, szybciej radzimy sobie z chorobą oraz
szybciej wracamy do zdrowia (m.in. poprzez większą motywację do
przestrzegania zaleceń lekarskich oraz zasad zdrowego stylu życia);
• przyspiesza proces rehabilitacji ﬁzycznej i psychospołecznej;
• dzięki wsparciu dłużej żyjemy, a jakość tego życia jest lepsza!

Fot. Ewelina Białek

„Razem”
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Fot. Pamela Gałka

„Zaakceptuj to, na co nie masz wpływu i nabierz dystansu”
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