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Załącznik nr 10 - Opis wymaganych umiejętności/kompetencji prowadzących 

zajęcia integracyjne grupy wsparcia: 

 

Osobą dedykowaną do prowadzenia grupy wsparcia powinien być psycholog, 

posiadający odpowiednie wykształcenie i wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki 

człowieka. Sposób prowadzenia zajęć grupy wsparcia powinien zależeć                                   

od ukierunkowania teoretycznego osoby prowadzącej.  

Działalność zawodowa trenera czy terapeuty grupowego jest ściśle powiązana z tym, 

kim on jest, jako człowiek. Wielu specjalistów podkreśla, że do najważniejszych cech 

trenera należą: zdolność do nawiązywania i utrzymywania rzetelnej, obustronnej 

relacji z grupą. Trener do pracy wnosi swój system wartości, specyficzny styl oraz 

doświadczenie życiowe.  Chcąc wspierać rozwój i edukację innych osób, warto 

zastanowić się nad własnym życiem i ścieżką rozwoju. Osobowość terapeuty może 

być pewnego rodzaju „katalizatorem” wyzwalającym zmiany w uczestnikach grupy 

wsparcia. 

Według wielu trenerów czy terapeutów grupowych jednym z głównym czynników 

warunkujących sukces lub porażkę w pracy z grupą terapeutyczną, jest to, jaką 

osobą jest prowadzący. Bardzo trudno byłoby wymienić i opisać idealnego 

prowadzącego od strony osobowościowej. Nie mniej jednak są pewne właściwości, 

które uważa się za naprawdę ważne. Wymienić tu należy np. odwagę rozumianą, 

jako gotowość do odsłaniania własnej słabości, przyznawania się do wad i błędów, 

działania zgodnie z własnymi przekonaniami i uczuciami. Trener powinien posiadać 

umiejętności do emocjonalnej reakcji na sprawy ważne dla uczestników grupy 

wsparcia, bycia bezpośrednim i szczerym wobec nich i wykorzystywania własnych 

doświadczeń do identyfikacji z grupą. Prowadzący może nauczyć członków grupy, że 

odwaga to niekoniecznie brak obaw, ale umiejętność uznania ich                                          

i radzenia sobie z nimi. 

Następną ważną cechą skutecznego trenera powinna być gotowość do 

modelowania. W psychologii, modelowanie rozumiane jest, jako uczenie się poprzez 

dawanie przykładu. Dzięki swojemu zachowaniu i wyrażaniu przez nie postaw, trener 

tworzy normy grupowe takie jak otwartość, poważne traktowanie tematów czy 

akceptacja innych członków grupy. Specjaliści podkreślają jeszcze inne cechy 

skutecznego trenera takie jak obecność, czyli zdolność do emocjonalnego kontaktu  

z grupą. Prowadzącego obchodzą cierpienia, zmagania i radości poszczególnych 

członków grupy. Dobry terapeuta powinien również wykazywać się dobrą wolą                       

i troską o uczestników spotkań, wiarę w proces grupowy, otwartością, 

nieprzyjmowaniem postawy obronnej wobec ewentualnych ataków, gotowością do 

poszukiwania nowych doświadczeń, samoświadomością, pomysłowością czy 

osobistym zaangażowaniem.  
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Poza czynnikami osobowościowymi, warunkującymi skuteczną pracę z grupą 

wsparcia, innym niesłychanie ważnym czynnikiem są umiejętności zawodowe 

związane z pracą psychologa. Wśród nich należy wyróżnić aktywne słuchanie, 

odzwierciedlanie, klaryfikację, parafrazowanie, podsumowywanie, facylitację, 

empatię, interpretowanie, zadawanie pytań, znajdowanie wspólnych mianowników, 

konfrontowanie, wspieranie czy blokowanie niepożądanych zachowań.                                                                                                               

Osobami prowadzącymi mogą też być osoby z wykształceniem pedagogicznym, 

terapeutycznym. Dobrze, jeżeli prowadzący ukończyli szkolenie np. z Racjonalnej 

Terapii Zachowań, przygotowanie coachingowe – np. ukończone studia 

podyplomowe w tym kierunku. 

Idealnie będzie, jeżeli Wasze osoby realizujące model będą miały doświadczenie                 

w opiece nad osobą starszą zależną z powodu demencji, choroby Alzheimera.  
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