
 

 
 

 Przydatne materiały 

 

Załącznik nr 14 - Scenariusz zajęć integracyjnych grupy wsparcia 

 

Przygotowując scenariusz zajęć w pierwszej kolejności zastanówcie się nad 

tematem. Jeżeli jest to pierwsze spotkanie, które organizujecie to na przykład 

proponujemy ogólny temat „Razem łatwiej – poznajmy się”. 

Ustalcie cel ogólny spotkania: Na przykład: Wzajemne poznanie się opiekunów 

osób z zespołami demencyjnymi, chorobą Alzheimera z Twojej okolicy. 

Ustalcie cel szczegółowy spotkania: Na przykład: zbudowanie zaufania, poczucia 

bezpieczeństwa uczestników pierwszego spotkania grupy wsparcia. 

Wybierzcie metody pracy: np. rozmowa, praktyczne działanie, zabawa. 

Wybierzcie formę pracy: praca w 2 zespołach, praca grupowa, indywidualna. 

Ustalcie i zadbajcie o środki dydaktyczne dla opiekunów: flipchart, flamastry, 

kolorowe karteczki, pisaki, karty metafory. 

Ustalcie i zadbajcie o środki dydaktyczne dla osób zależnych z zespołami 

demencyjnymi, chorobą Alzheimera: chusty terapeutyczne, skrzynka zapachów, 

kolorowe papiery, bloki, kredki, flamastry, poduszka sensoryczna, kolorowe klocki, 

puzzle itp. 

Pamiętajcie, aby przyjść na spotkanie ok. 10 minut wcześniej – to czas na 

przygotowanie. 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie wszystkich członków grupy. Przedstawienie się w kilku zdaniach, 

czym zajmuje się Wasza organizacja i dlaczego realizujecie takie działanie. 

 

2. Rozdajcie karteczki i poproście, aby uczestnicy napisali na nich swoje imiona, 

następnie wszyscy w grupie się przedstawiają i wybierają ze swojego imienia 

jedną literę i mówią coś sobie np. „Mam na imię Agnieszka i jestem „A…..jak 

ambitna”. Poproście, aby opiekunowie przedstawili swoich podopiecznych                   

( tych, którzy nie potrafią zrobić tego sami). Ci, którzy mogą, niech biorą udział 

w zabawie razem ze wszystkimi. To ćwiczenie „pozwoli” na zbudowanie 

luźniejszej atmosfery a przy okazji poznacie już uczestników. 

 

3. Zaproście ewentualnie zaprowadźcie podopiecznych do drugiej części sali, 

gdzie rozpoczną zajęcia terapeutyczne z drugą osobą prowadzącą oraz 

wolontariuszami. Uwaga pamiętajcie, by wolontariusze byli wstępnie 
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przygotowani – do tego możecie wykorzystać narzędzie on-line i webinaria 

tam zamieszczone. 

 

4. W grupie z opiekunami prowadzący realizuje założony temat spotkania. 

Bądźcie przygotowani, na spotkaniach zawsze pojawiają się łzy a więc miejcie 

w pogotowiu chusteczki.  

 

5. Po przełamaniu „pierwszych lodów” ustalcie z grupą kontrakt, którego 

będziecie przestrzegać na każdym spotkaniu grupy wsparcia. Zapiszcie go                       

i niech każdy  podpisze swoim imieniem. Możecie wykorzystać wzór 

znajdujący się w załączniku nr 13. Kontrakt warto zachować i mieć zawsze 

podczas spotkania grupy wsparcia. W razie konieczności można się do niego  

odwołać. 

 

6. Podsumujcie zajęcia pytaniem „jak podobało się spotkanie”, czego 

oczekiwaliby uczestnicy na kolejnym. Prowadzący zajęcia terapeutyczne                      

z podopiecznymi dzieli się swoimi spostrzeżeniami z pracy w tej grupie. Jeżeli 

prowadzący ma jakieś spostrzeżenia do indywidualnych osób zróbcie to 

dyskretnie, w rozmowie indywidualnej z opiekunem. Na kolejnych spotkaniach 

opiekunowie sami zaczną rozmawiać na ten temat już na forum grupy. 

Wszyscy razem dziękują sobie za udział w zajęciach.  

 

7. Pamiętajcie, by mieć czas po spotkaniu. Zawsze znajdzie się osoba, która 

chce porozmawiać indywidualnie. 

 

8. Uwaga dla Was. Warto prowadzić „dla siebie” dziennik spotkań np. ze 

spostrzeżeniami uczestników czy pomysłami na kolejne spotkanie grupy 

wsparcia. 
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