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Wizytowana organizacja 
 
Røde Kros Haugesund - Czerwony Krzyż Haugesund 
 
Zaobserwowany problem społeczny 
 
W badaniach przeprowadzonych na zlecenie Norweskiego Czerwonego Krzyża w 2012 roku wykazały, że ponad jedna 
trzecia osób w wieku od 18 do 29 lat to osoby samotne. Problem dotyczy przede wszystkim relacji społecznych, budowani 
przyjaźni, więzi towarzyskich i relacji sąsiedzkich. Badanie pokazuje, że: 

 Aż 37% respondentów w wieku 18 - 29 lat deklaruje, że są samotni; 

 Wśród osób samotnych (18-29 lat) 30% uważa, że powodem ich samotności jest brak pewności siebie i lęk;  

 Najmłodsi najbardziej boją się samotności (41%); 

 Osoby poniżej 30 roku życia ukrywają się ze swoją samotnością (25%) 

 Spośród wszystkich badanych 32% stwierdziło, że wstydzą się samotności; 

Jednocześnie Norwegowie są jedną z najaktywniejszych grup narodowych w globalnych mediach społecznościowych 
(Facebook, Twitter, Instagram). Jedną z najtrudniejszych przyczyn samotności jest fakt, że jest to temat tabu. Młodym 
ludziom ciężko jest o nim rozmawiać. 
 
Skutki odbijają się zarówno na jednostce jak i na całej społeczności. Co ciekawe analizy, na których oparły się norweskie 
organizacja zajmujące się problemem opierają się na badaniach pokazujących, że doświadczanie samotności zwiększa 
ryzyko chorób serca i przyspiesza proces starzenia (Cornell University 2012). Według tych badań ograniczony kontakt z 
innymi ludzie jest tak samo ryzykowny, jak palenie 15 papierosów dziennie, bycie alkoholikiem czy nadwaga.  
 
Działania podejmowane przez organizację 
 
Działania organizacji skupiają się na angażowaniu młodzieży w dwojaki sposób: poprzez Młodzieżowy Czerwony Krzyż – 
wciągnie młodych osób w działania organizacji jako jej aktywnych członków, oraz działania skierowane do społeczności.  
 
Podstawowym działaniem jest usługa „Wizyt” u osób objętych wsparciem – deklarujących się jako osoby samotne. Co 
ważne nie istnieją tu granice wieku dla dawców i biorców pomocy. Wizyta odbywa się w modelu 1 do 1 – osoby spotykają 
się i wspólnie decydują o tym, co chcą robić. Może to być rozmowa, odwiedziny u innych znajomych, wycieczki, 
uczestnictwo w różnych wydarzeniach, itp. 
 
Porównanie z praktykami Polskimi 
 
Temat samotności i potrzeby bliskości drugiej osoby istnieje w polskim wolontariacie w zakresie pomocy doraźnej 
świadczonej na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jako jedno z działań opiekuńczych w sferze pomocy 
społecznej. 
 
Temat samotności wśród młodzieży nie został dotychczas zbadany i zdiagnozowany, co nie oznacza, że nie istnieje. W 
świetle migracji młodych ludzi (poszukiwanie pracy, wyjazd na studia) może okazać się, że wolontariat taki ma rację bytu i 
pomaga zbudować tym osobom relacje w nowych środowiskach. 
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Co ważne norweski model pokazuje, że problem samotności nie dotyczy tylko osób starszych, a przeciwdziałanie mu 
można oprzeć nie tylko na działaniu wolontariusza, ale także osoby potrzebujące, która buduje więzi poprzez wolontariat.  
  
Wykorzystano 
 
Ensomhet blant unge voksne, Skaperkraft-notat nr 3/2013 (UNG) 
http://skaperkraft.no/wp-content/uploads/2013/11/Notat-3-2013-UNG-Notat-om-ensomhet-blant-unge-voksne.pdf 
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