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CO OSTATNIO 
SPRAWIŁO CI 
RADOŚĆ?
Spotkanie w mniejszych grupach



TEMATY 
NA DZIŚ

�Co to jest wypalenie 
społeczników? 
�Jak rozpoznać wypalenie i 
przeciążenie? 
�Narzędzia indywidualne
�Narzędzia w organizacji / grupie



WYPALENIE 
w POLSKIM 
III  SEKTORZE

Organizacje borykają się: 
� z wypaleniem liderów i liderek 

organizacji: 47% 
�(równościowe, prawoczłowiecze: 52%) 

� z trudnościami w utrzymaniu personelu: 
52%
� z brakiem osób gotowych 

do zaangażowania: 68%

Dane z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych”
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2018



WYPALENIE 
w III 
SEKTORZE



PRZYCZYNY 
WYPALENIA 
W AKTYWIZMIE, 
ramowo

[Gorski, Chen]

1. Wewnętrzne: poziom ja-ja
presja na samych siebie, osobiste historie, 
predyspozycje i kompetencje indywidualne

2. Zewnętrzne: poziom ja-system
ciężar presji i reperkusji zewnętrznych 
pojawiających się w konsekwencji działań 
społecznikowskich

3. Instytucjonalne: poziom ja-organizacja 
trudne traktowanie siebie nawzajem w 
zaangażowaniu, relacje w grupie, 
traktowanie przez własną organizację





Troska 
o siebie

�Ona nam przynależy.
�Jest wzmacnianiem do działania, 
nie słabością.
�Naturalna reakcja, a nie „wina”.
�Jest zadaniem całych grup, 
wspólnot, organizacji.
�W trakcie, nie po fakcie. 



Co ostatnio sprawiło Ci radość / przyjemność 
we współdziałaniu z innymi? 









PRZECIĄŻENIE 
ZAANGAŻOWANIEM:
dlaczego to nas dotyczy? 



Eksploatacja natury, 
warunki klimatyczne







Praca w 
podzielonej 
społeczności

Autor: Marek Raczkowski



Kolektywna 
trauma



Zoom fatigue

Autorka:  nadia_snopek / Adobe Stock
Źródło: https://www.mindful.org/zoom-exhaustion-is-real-here-are-six-ways-to-find-balance-and-
stay-connected/

https://www.mindful.org/zoom-exhaustion-is-real-here-are-six-ways-to-find-balance-and-stay-connected/


Wypalenie w 
zaangażowaniu 
społecznym

�TABU WYPALENIA

�NORMA TWARDOŚCI:

�Działaczka-siłaczka

�Działacz-twardziel

�NORMA MĘSKOŚCI

�Stygma wyzwań 
psychicznych



ZARZĄDZANIE 
EMOCJAMI / 
praca 
emocjonalna

�Wymaga wywołania lub stłumienia 
własnych reakcji emocjonalnych, 
nawet tych najbardziej trudnych, 
aby utrzymać pożądany rodzaj 
„zewnętrznego oblicza”, które w 
zaplanowany sposób oddziałuje na 
drugą osobę i wywołuje u niej 
oczekiwane reakcje emocjonalne. 
�Nie uznawana za pracę.



Zarządzanie 
emocjami 



ZARZĄDZANIE 
EMOCJAMI / 
praca 
emocjonalna

�Ma potężny koszt: przytłoczenie, 
beznadzieja, poczucie utraty sensu 
i zmęczenie empatii (compassion
fatigue)
�Charles Figley, 1995: 
Najbardziej narażone są te osoby, 
które widzą siebie jako zbawców, 
a co najmniej ratowników: ryzyko 
samoeksploatacji. 



�STSD: z ang. secondary traumatic stress disorder, tzw. 
wtórna traumatyzacja, vicarious trauma, związana z 
indywidualnymi kosztami robienia w sobie miejsca na 
wspieranie osób w kryzysie, cierpieniu, trudnym położeniu, 
charakterystyczne dla tzw. zawodów i zajęć bliskiego 
kontaktu oraz pracy z osobami  / istotami z doświadczeniem 
traumy. 

� Doświadczają go osoby wspierające ludzi w kryzysach, osoby 
pracujące interpersonalne z ludźmi z trudnymi 
doświadczeniami, wolontariuszki/ci w hospicjach, 
psycholożki w telefonie zaufania dla osób doświadczających 
przemocy, psychoterapeuci/tki, aktywiści/tki praw zwierząt, 
działaczki/-cze na rzecz uchodźców/czyń, ratowniczki 
medyczne, …

Zmęczenie 
empatią, 
wtórna 
traumatyzacja



�KOLEKTYWNA TRAUMA: 
traumatyczne wydarzenie, które spotyka całą zbiorowość i 
wywołuje dramatyczne skutki indywidualne, ale także dla 
funkcjonowania całej społeczności. Może rozdzierać 
społeczności, zmieniać zasady ich funkcjonowania i wartości 
ważne dla wspólnot, torpedować lub katalizować procesy 
społeczne itp. 

� Doświadczają go społeczności dotknięte np. wojną, 
katastrofą naturalną, terroryzmem, pandemią, kryzysem 
gospodarczym, klęską głodu i poważnym ubóstwem, a także 
systemową opresją.

Kolektywna 
trauma





WYPALENIE
4 definicje

1. Fizjologia: skutki nadmiernego stresu 
niemożliwego do przeprocesowania przez 
organizm w szybkim tempie – oś HPA (oś 
podwzgórze-przysadka-nadnercza)

2. Nieadekwatność: konsekwencje rozdźwięku 
między wymaganiami i realiami stanowiska 
pracy a kompetencjami i nastawieniami:  
wyczerpanie, depersonalizacja, spadek 
efektywności

3. Zarządzanie: skutki nieumiejętnego 
zarządzania stresorami i presją czasu przez 
osoby zarządzające zespołami - WHO

4. Nierównowaga: Metafora dwóch dłoni



3 fazy reakcji na stresor: 
� 1. Faza alarmowa - przetrwania, 

czyli reakcja alarmowa na stresor (bodziec): 
mobilizacja, działa adrenalina + kortyzol + 
endorfiny (reakcje: walcz, uciekaj, zastygnij)
� 2. Faza adaptacji - dostosowania: organizm stara 

się sobie poradzić stresującymi bodźcami 
(odsunięcie, zlikwidowanie bodźca, 
przeformułowanie)
�3. a) Faza odprężenia – kiedy alarm mija, ALBO:
� 3. b) Faza wyczerpania: kiedy stresor nie znika 

przez dłuższy czas i nie wychodzimy z fazy 
alarmowej (przewlekły stres i ciągłe pobudzenie 
organizmu) ->  przeciążenie, wypalenie

Przeciążenie 
stresem, 
chroniczny 
stres

Model Hansa Selyego



Regeneracja / 
Faza odprężenia

Mobilizacja /
Faza alarmowa



WYPALENIE / 
burnout

� 1974: Herbert Freudenberger, psychiatra 
w St. Mark’s Free Clinic w Nowym Jorku –
obserwacje ochotniczego personelu 
medycznego, sformułował nazwę „burnout” -
wypalenie

� 1981: psycholożka Christina Maslach: badania 
reakcji ludzi na niemożliwy do uniknięcia stres, 
Maslach Burnount Inventory (MBI, wraz z Susan 
E. Jackson), autorka najpopularniejszej definicji 
wypalenia zawodowego (occupational burnout)



WYPALENIE 
(ZAWODOWE)

�Międzynarodowa Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń 
Psychicznych Światowej Organizacji Zdrowia (ICD): 
ICD-10: kod Z73.0, „wypalenie zawodowe”, 
ICD-11: syndrom, zespół wypalenia 

�może się wiązać z licznymi chorobami i zaburzeniami 
psychofizycznymi, nakładającymi się na siebie 
i wzmacniającymi wzajemnie

� 3 x A: apatia, anhedonia, astenia



Trajektoria 
wypalenia

Ø początkowy entuzjazm i rosnące zaangażowanie, 
Ø długi czas przeciążeń związanych  ze specyfiką 

obszaru zaangażowania, nieodreagowywaniem stresu 
(lub niewystarczającym), trudności w radzeniu sobie z 
obciążeniami

Ø chroniczne zmęczenie, emocjonalne wyczerpanie, 
negatywne, cyniczne nastawienie do pracy i osób 
wspieranych, wtórny syndrom stresu pourazowego 
(STSD) – nie można się z niego wyspać

Ø (odnowa: wzrost po-wypaleniowy)



WYPALENIE
Narzędzie strażaków





Jak warto się troszczyć 
o siebie? 





Obszary troski 
o siebie

Potrzeby fizyczne, bytowe, ciała

�nakarmienie, nawodnienie, WODA!!! 
�oddech,

�sen, odpoczynek, zatrzymanie, przerwy – w 
pracy i poza pracą, 
� ruch, 

�komfort fizyczny, 
�odbodźcowanie – także poza pracą, przerwy 

od internetu, zooma i zalewu informacji



SEN i 
ODPOCZYNEK
także jako 
część działania

Grafika: Giulia Rosa / 
Instagram: @giuliajrosa



MASZ CIAŁO:
ruch domyka 
cykl stresu



Co pomaga 
CIAŁU
regenerować 
się ze stresu? 

Ruch domyka cykl stresu: 

� wysiłek fizyczny (nordic walking, spacerowanie, 
bieganie, pływanie, rower, joga, rozciąganie, 
taniec, gimnastyka), np. 20-30 min. dziennie

� śmiech, śpiew – rezonowanie w ciele

� płacz – wypuszczenie napięcia (ale nie: 
walczenie z płaczem)

� głębokie, świadome oddychanie – długie 
wydechy nosem

� dotyk, przytulanie, fizyczny kontakt z osobą, 
której ufasz. 



ODBODŹCO-
WANIE



Kontakt 
z naturą



Więzi i relacje 
(oksytocyna)



ODMAWIANIE 
i przyjmowanie odmowy



ZADANIA 
INSTUCJI

� Nazywanie wypalenia, robienie miejsca na edukację 
wewnętrzną o traumie,

� Dbanie o relacje i proces, nie tylko cel i rezultaty,

� Godne wynagrodzenie za pracę, zabezpieczenie potrzeb 
materialnych,

� Superwizja, superwizja koleżeńska, 

� Wewnętrzne, oddolnie tworzone grupy wsparcia 

� Wsparcie psychologiczne

� Bezpieczeństwo od mobbingu i równe traktowanie, 

� Umiejętne zarządzanie stresorami przez kadrę 
zarządzającą

� Dobra komunikacja w zespole

� Rozwiązywanie konfliktów, niezamiatanie pod dywan



TROSKA i 
TOWARZY-
SZENIE
w organizacjach 
jest kluczowe –
„technologia 
wspólnego lotu”



DOCENIANIE i 
świętowanie: 

kultura 
wsparcia / 
zielonego 
długopisu



Dalsze poszukiwania



Polski sektor 
pozarządowy

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-jesli-ludzie-zbyt-
czesto-odchodza-z-organizacji-to-znaczy-ze-cos-robimy-nie-
tak

https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-jesli-ludzie-zbyt-czesto-odchodza-z-organizacji-to-znaczy-ze-cos-robimy-nie-tak


Natalia Sarata: 
teksty i debaty

� Dzwoni wypalenie do organizacji, Natalia Sarata, 

https://bit.ly/33DOmSl

� Webinarium Regeneracja w organizacji: jak wspierać 

energię do działania?, Natalia Sarata dla Programu 

„Masz Głos” Fundacji Batorego, luty 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=dXBABrDrgKM

� Debata ngo.pl: „Wyczerpane aktywistki, wypaleni 

działacze”, III-V 2019

https://bit.ly/33DOmSl
https://www.youtube.com/watch?v=dXBABrDrgKM




Podcast O zmierzchu 
Marty Niedzwieckiej

https://niedzwiecka.net/pdcst/przytomnosc-w-pomaganiu/

https://niedzwiecka.net/pdcst/przytomnosc-w-pomaganiu/




Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna 
https://etnograficzna.pl/projekty/ja-aktywistka/





�
FB: RegenerAkcja
Miejsce dla zmęczonych aktywistek i aktywistów

� troska.regenerakcja.pl
oddychaj.regenerakcja.pl

e-mail: regenerakcja@gmail.com

mailto:regenerakcja@gmail.com


Pytania, 
komentarze,

Wasze 
własne 

doświad-
czenia? 



DZIĘKUJĘ! 
Powodzenia 
i do zobaczenia! 
FB: RegenerAkcja, 
e-mail: regenerakcja@gmail.com


