
Izolacja i często sprzeczne informacje dotyczące zagrożeń na świecie 
często skutkują u  seniorów nie tylko osamotnieniem oraz pogar-
szaniem się stanu zdrowia, lecz także pogłębiającym się poczuciem 
zagubienia oraz braku sprawczości.

Osobisty kontakt z drugim przyjaznym człowiekiem oraz z własnymi 
uczuciami poprzez świadomą pracę z ciałem, oddechem i dotykiem 
mogą przeciwdziałać lękom, smutkowi i poprawiać nastrój.

Pomysł „Dotknąć obecności” zakłada zorganizowanie spotkania lub 
cyklu spotkań seniora z terapeut(k)ą na temat świadomej pracy z cia-
łem i  dobroczynnego wpływu dotyku i  oddechu na samopoczucie, 
zdrowie psychiczne i fizyczne. Przeszkolone i wybrane przez seniora 
osoby będą towarzyszyć mu w nauce samodzielnego wykonywania 
ćwiczeń oddechowych, automasażu dłoni, stóp i  twarzy. Poprzez 
powtarzanie opanowanych ćwiczeń i  możliwość przećwiczenia ich 
z  terapeut(k)ą, będzie on mógł potem samodzielnie dbać o  swoje 
zdrowie.

Nauka, a potem praktykowanie pracy z ciałem przez seniora wpły-
nie na pogłębienie odczuwania własnego ciała, emocji i  potrzeb, 
a  także wesprze w  samodzielnym reagowaniu na nie w  sytuacji 
powracającego bólu czy w  codziennym funkcjonowaniu. Może też 
być pomocne w przepracowywaniu głęboko ukrytych w ciele traum. 

Ciało odzwierciedla nie tylko poziom zdrowia – 
jest też powiernikiem zamkniętych w  nim wspo-
mnień, nie zawsze łatwych. Techniki oddechowe 
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„Inicjator PoMocy”
Konkurs „Inicjator PoMocy” jest częścią projektu „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” realizowanego 
przez Fundację Stocznia na zlecenie Fundacji EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość). W konkursie 
szukaliśmy nowatorskich pomysłów na poprawę jakości życia oraz wsparcie i wzmocnienie osób pokrzyw-
dzonych przez nazizm. 

Fundatorem konkursu jest Fundacja EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość). 
Pamiętając o ofiarach nazizmu, Fundacja EVZ od 20 lat działa na rzecz promowania praw człowieka i porozu- 
mienia międzynarodowego. Jej działalność jest wyrazem nieustającej politycznej i moralnej odpowiedzial-
ności państwa niemieckiego za szkody wyrządzone w skutek nazizmu. 
Więcej na www.stiftung-evz.de.

Realizatorem konkursu „Inicjator PoMocy” jest Fundacja Stocznia. 
Od ponad 10 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywa-
teli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy innym organizacjom i instytucjo- 
m lepiej planować i prowadzić ich działania społeczne.
Więcej na www.stocznia.org.pl. 

są kluczowe w pracy z lękami, a nawet traumami 
zamkniętymi w ciele. „Dotknąć obecności” oferuje 
pomoc w uwrażliwieniu seniorów na sygnały pły-
nące z ich ciała, uczy autodiagnozy, ćwiczy spraw-
ność ruchową i  wpływa wielopłaszczyznowo na 
poprawę jakości życia

Karolina Marcinkowska 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym pomyśle? Wejdź na stronę:     
https://www.inicjatorpomocy.pl/blog/dotknac-obecnosci


