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 GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH ADHD

Grupy Wsparcia dla Dorosłych ADHD mają za zadanie:

• zmniejszanie poczucia izolacji w walce z chorobą

• dają szansę na wyrażanie bezpiecznie siebie w relacji z osobami, które 
je rozumieją

• pozwalają na dzielenie się strategiami w rozwiązywaniu problemów

Grupy  te  prowadzą  terapeuci  lub  osoby  przygotowane  do  pracy  z  osobami 
chorującymi na ADHD. Prowadzący dają poczucie stabilności grupy oraz poczucie 
pewności,  że  osoby  z  poza  kręgu  chorych  mogą  być  dla  nich  wsparciem i  być 
pomocnym w procesie leczenia.
 

Grupa  Wsparcia  działająca  przy  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Przeciwdziałania 
Zjawiskom  Patologii  Społecznej  „Między  Ludźmi”  utworzyła  się  we  wrześniu  2010r. 
Pomysłodawczynią była osoba dostrzegająca sama u siebie symptomy ADHD. Przeczucia 
te oparte były na rozmowach z innymi zdiagnozowanymi już ADHD-owcami. Kobieta ta 
zwróciła  się  z  prośbą  do  terapeutki,  z  którą  pracowała  w  obszarze  przemocy  i 
uzależnienia,  aby  ta  poprowadziła  grupę  pod  kątem  merytorycznym.  Terapeutka 
odpowiedziała że nigdy nie zajmowała się takimi działaniami i nie potrafi tego robić, na co 
uzyskała odpowiedź: „To się Pani nauczy” (tak potrafi odpowiedzieć  tylko ADHD-owiec).

Początkowo Grupę tę  tworzyło 3 ADHD-owców, którzy sami zadeklarowali  chęć 
zdobywania,  a  z  czasem  pogłębiania  wiedzy  na  temat  choroby  i  zachowań  z  nią 
związanych.

W lutym 2011r. Grupa liczyła już 6 osób. Spotkania odbywają się systematycznie, 
1 raz w miesiącu.

Na tym etapie funkcjonowania Grupy Wsparcia największy nacisk kładziony był na 
edukację.  W  tym  czasie  1  osoba  odeszła  z  terapii  indywidualnej  i  jednocześnie 
zrezygnowała z uczestnictwa w Grupie. W trakcie rozwoju Grupa została poszerzona o 
osoby z rysem ADHD-owym oraz osoby nieradzące sobie z napięciami o różnej etiologii.

W początkowej  fazie  rozwoju  Grupy w spotkaniach uczestniczyło  3 terapeutów 
(pedagog,  psychiatra  i  psycholog).  W  momencie  zintegrowania  Grupy  osobą  mającą 
nadzór merytoryczny jest terapeuta poznawczo-behawioralny.

Spotkania odbywały się w Warszawie, Łodzi i Płocku. Obecnie stałą siedzibę mają 
w Łodzi.

Wśród uczestników grupy daje się zaobserwować tworzenie się więzi opartych na 
pozaformalnych  spotkaniach,  rozmowach  telefonicznych,  korespondencji  sms-owej  i 
mailowej.

Uczestnicy Grupy Wsparcia dają sobie konstruktywną krytykę, którą przyjmują od 
siebie nawzajem, mówią jednym kodem językowym, nikt na nikogo się nie obraża, mogą 
na siebie liczyć, czują się wzajemnie rozumiani, wspierają się w trudnych momentach 
choroby. 

Podstawową naukę jaką wynieśliśmy z pracy z Grupą, to fakt, że osoby chore na 
ADHD nie są w stanie zafunkcjonować bez osoby wspierającej, która pomaga, stymuluje 
do  utrzymania  równowagi  na  poziomie  funkcji  wewnętrznych  i  w  relacji  ze  światem 
zewnętrznym. Natomiast w rodzinie punktem odniesienia jest ważny dorosły. Taka relacja 
prowadzi do tego, że funkcjonowanie osoby chorej na ADHD stabilizuje się.


