SORSTÁRSSEGÍTŐK BEVONÁSÁHOZ
hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak megvalósításához
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A hajléktalan emberek lakhatási programjaiban dolgozók számára képzési programot kidolgozó
Erasmus+ stratégiai partnerséget (TrainHouse) angol, cseh, finn, magyar és spanyol szervezetek
hozták létre. A pályázati program keretében képzési anyagot készítettünk hajléktalan emberek
önálló lakhatását támogató hivatásos, sorstárs és önkéntes segítők számára. 2016–2018 között hat
partnerszervezet cserélt tapasztalatot a hajléktalan emberek önálló lakhatását támogató programjaikkal kapcsolatban. A lakhatást tágan értelmeztük: a partnerségben vannak olyan országok, ahol
a szállásnyújtó intézményekben (pl. átmeneti szállókon) saját fürdőszobával és konyhával (vagy
konyhasarokkal) felszerelt garzonokban élhetnek hajléktalan emberek, míg máshol önálló, önkormányzati vagy piaci bérlakásba költöztek akár többen egyedülállók, vagy kisgyermekes családok.
Azonban mindegyik esetben közös, hogy a szervezetek a lakhatás megtartása érdekében további
támogatást nyújtottak – minden esetben volt hivatásos, szakképzett segítő, és némelyik szervezetnél önkénteseket és/vagy sorstárssegítőket is bevontak.

A PARTNERSZERVEZETEK BEMUTATÁSA

A szervezetet 1969 hozták létre London
közterületein élő hajléktalan emberek, és
azóta is hajléktalan emberekkel foglalkozik
Anglia déli részén. A St Mungo’s hajléktalan
és a hajléktalanság veszélyében élő emberek számára nyújt különböző szolgáltatásokat, az utcai munkától az átmeneti szállásokon át a támogatott lakhatási és Elsőként lakhatást programokig, továbbá a talpraállást, továbbtanulást, képzést és foglalkoztatást támogató programokat biztosít.

A St Mungo’s 1200 munkatársa 2700 ügyfél számára nyújt szolgáltatást 350 helyszínen.
2008-ban a szervezet egy képzési programot indított, amiben 12 ügyfél tanult hajléktalanellátó projekt- és lakhatási munkatársnak. 2009-ben akkreditálták a tanfolyamot, minden munkakörhoz egészségügyi és szociális gondozói képesítést ad.

St Mungo’s

St Mungo’s, Egyesült Királyság

A St Mungo’s Képzési Programban mára több, mint 200 olyan ember vett részt, akik
saját tapasztalattal rendelkeznek a hajléktalanságról, utcán alvásról, túlzott mértékű drog- és alkoholfogyasztásról, mentális betegségekről és/vagy büntetésvégrehajtásról.
Ha többet szeretnél tudni a szervezetről, kattints ide!
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BMSZKI

BMSZKI, Magyarország
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei (BMSZKI) a főváros legnagyobb
hajléktalan ellátó szervezete, amely különböző szolgáltatásokkal segíti a budapesti hajléktalan embereket: az utcai szolgálattól
kezdve a nappali melegedőig, egészségügyi ellátásokon át éjjeli menedékhelyeket és
átmeneti szállásokat működtet hajléktalan férfiak, nők, párok és gyermekes családok
számára. Ezen túl több éve működtet támogatott lakhatási programokat olyan hajléktalan emberek számára, akik a segítővel együttműködve önálló lakhatásba költöznek.
A szervezet 2018 második felében kísérleti Elsőként lakhatást jellegű programot indít
25 közterületen élő hajléktalan ember számára.
Ha többet szeretnél tudni a szervezetről, kattints ide!

Menhely

Menhely Alapítvány , Magyarország
A 30 évvel ezelőtt alapított Menhely Alapítvány széles körű támogatásokat biztosít hajléktalan emberek és családok számára
Budapesten, valamint együttműködéseket alakít ki különböző
szereplők között. A teamekben szakképzett segítők, önkéntesek és egyes szolgáltatások esetében sorstárssegítők dolgoznak együtt.

A hagyományos szolgáltatásokon túl a Fedél Nélkül utcalapot is az Alapítvány támogatja, amely során művészeti pályázatokat hirdetnek meg, és közösségi szociális
munkát is végeznek. Az utcalap terjesztői az újságért adományt kapnak, s jövedelmük
segítségével jobb lakhatási lehetőséget kereshetnek és tarthatnak fenn. Az utcalap
segítői tudatosan törekednek arra, hogy egy önsegítő és önszabályozó kisközösséget
hozzanak létre – az utóbbi öt év során kialakult egy olyan sorstárs klub, amely többek
között segíti a lap terjesztőit a hiányzó emberi kapcsolatok pótlásában.

A sorstárssegítés módszerét alkalmazzák az Első Kézből a Hajléktalanságról elnevezésű programban, ahol tapasztalati szakértők kezdeményeznek párbeszédet Hajléktalan Városi Sétákon, Rendhagyó Osztályfőnöki Órákon, Élő Könyvtárakban stb. Munkájukat nagyrészt önkéntes alapon végzik,
az újonnan érkezők képzését tapasztaltabb sorstársak végzik.
Az elmúlt 3 évben új munkakörben is alkalmaztak sorstárssegítőket. Védett munkalehetőséget biztosítanak, ami segít a nyílt munkaerőpiacra való visszatérésben. Emellett a sorstárssegítők jelenléte jelentős terhet vesz le az intézményeinkben dolgozó hivatásos segítők válláról.
Ha többet szeretnél tudni a szervezetről, kattints ide!
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A Vva ry (’Otthon nélkül’) civil szervezetet hajléktalan
emberek hozták létre 30 éve. A szervezet pártpolitikai és
vallási szempontból semleges, célja a finn lakhatási politikák átalakítása a többi érdekelt szervezettel együttműködésben. A szervezet célja a szállásnyújtó intézmények
megszüntetése, és annak lehetővé tétele, hogy mindenkinek önálló otthona lehessen.

Vva ry

Vailla vakinaista asuntoa ry, (Otthon nélkül), Finnország

A szervezetben az alapítás óta központi szerepet játszanak a hajléktalan emberek és
a sorstárssegítés: az első tíz évben kizárólag önkéntesek működtették az alapítványt,
majd az első fizetett alkalmazott egy volt hajléktalan ember lett, aki ácsműhelyt és
foglalkozásokat vezetett, és átadta szaktudását a hajléktalan gyakornokoknak. A hajléktalanságot
megtapasztalt emberek bevonása a szervezet alapelve, amely a működés minden szintjét áthatja, a
sorstárssegítéstől az adminisztrációs munkákig.

Ma az Otthon nélkülnek kb. 40 alkalmazottja van, egynegyedük hajléktalan élettapasztalattal bír.
A szervezet két épület 100 lakásában valósít meg Elsőként Lakhatást programot. A lakókat egyéni
szükségleteik alapján, személyre szabott módon támogatják. A szervezet továbbá éjjeli melegedőt,
sorstárssegítői programot, önkéntes központot, éjszakai utcai munkát, lakhatási tanácsadást, utógondozást biztosít a város különböző pontjain élő volt ügyfelek számára, továbbá kiemelten foglalkozik a külföldről érkezettek problémáival. Ezeken felül egy nyaraló is az ügyfelek rendelkezésére
áll, melyet ők maguk működtetnek.
Ha többet szeretnél tudni a szervezetről, kattints ide!

A cseh szociális bérlakásokért platform egy 79 tagot – szociális intézményeket, szociális bérlakásügyi szakértőket és lakhatási szegénységben élőket – összefogó ernyőszervezet, amely a hajléktalanságot felszámoló Szociális Bérlakás törvény elfogadásáért küzd Csehországban. A szervezet egyik tagja, az IQ Roma servis, nagy képzői
tapasztalattal rendelkezik hajléktalan emberek lakhatási támogatását megvalósító
szervezetek számára, az Elsőként lakhatást elveket terjesztve.

A szervezet munkájában a kezdetektől bevontak tapasztalati szakértőket, akik teljes
jogú tagként vehetnek részt a szakpolitikai irányok meghatározásában, szakmai dokumentumok véleményezésében. A lakhatási szegénységben élőket aktívan bevonják
a Szociális Bérlakás törvény kidolgozásával kapcsolatos egyeztetésekbe, helyi önkormányzati rendeletek véleményezésébe illetve szót kapnak a szervezet sajtótájékoztatóin. Az IQ Roma servis Elsőként lakhatást kísérleti programjában, melyben hajléktalan családokat támogatnak önálló lakhatásban, sorstárssegítők is dolgoznak.
Ha többet szeretnél tudni a szervezetről, kattints ide!
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Platforma

Platforma pro Sociální Bydlení (A cseh szociális bérlakásokért platform), Csehország

Az Alapítvány 30 éve jött létre barcelonai közterületen élő hajléktalan emberek támogatására,
és emellett célja a közvélemény formálása, valamint a hajléktalan emberek életkörülményeinek
javítása. Ennek érdekében az elmúlt évek során
számos programot indítottak be és új szolgáltatásokat hoztak létre önkéntesek és
szakképzett segítők részvételével.

Az elmúlt évek során a közterületen élő emberek bevonása is hangsúlyosabb szerepet kapott, és jelenleg a sorstárssegítői munkakör kialakításán dolgoznak a segítői teameken belül. Ezek a teamek hosszú távú intenzív támogatást biztosítanak a
különböző támogatott lakhatási programban résztvevő régóta hajléktalan emberek
számára az Elsőként lakhatást modellel összhangban.

Arrels

Arrels Alapítvány, Spanyolország

Ha többet szeretnél tudni a szervezetről, kattints ide!
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Ez a kiadvány a sorstárssegítéssel kapcsolatos tapasztalatainkat foglalja össze. Reméljük, hogy
azok a szervezetek, melyek hajléktalan emberek önálló lakhatásba költözését támogatják, új ötletekkel, ismeretekkel gazdagodhatnak a hatékonyabb, kreatív segítségnyújtás érdekében.
A szakképzett segítőknek szóló kiadvány itt érhető el.

Az önkéntesek bevonásával kapcsolatos kiadvány itt érhető el.
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BEVEZETÉS
Mit jelent a sorstárssegítés a hajléktalanellátásban?
Viszonylag új elgondolás a sorstárssegítés alkalmazása a lakhatási programokban és a hajléktalanságból való kilépésben. A sorstárssegítést – amely a korábbi élettapasztalokra épít - eddig
elsősorban mentális- és/vagy szenvedélybetegséggel küzdők lakhatási programjaiban használták.
Eredetileg ez főleg a pszichiátriai problémákkal való megküzdés és a függőségből való felépülés támogatását jelentette a lakásba kerülés után is, azonban a sorstárssegítés módszere jelenleg kísérleti fázisban van gyermekes családokat, alacsony jövedelmű csoportokat, időseket, állami gondoskodásból kilépő fiatalokat vagy börtönből szabadulókat támogató lakhatási programokban.
A FEANTSA definíciója szerint a sorstárssegítés támogató kapcsolatot jelent olyan emberek között, akiknek hasonló saját tapasztalata van. A hajléktalan emberek esetében ez a közös tapasztalat maga a hajléktalanság. A sorstárssegítésnek sok válfaja lehet az egyének kisközösségekben
betöltött szerepétől függően. A sorstárssegítés kereteit a hajléktalan embereket segítő szervezet
szakképzett munkatársai is kidolgozhatják, de lehet az ügyfelek által informálisan szervezett tevékenység is. Mind a formális, mind az informális sorstárssegítői rendszerben fellelhető legalább
egy közös elem: az ügyfelek olyan embertől kapnak támogatást, akinek szintén van saját, megélt
tapasztalata a hajléktalanságról.

A támogatott lakhatási programok (Elsőként Lakhatást vagy más jellegű) programok átfogó megközelítést igényelnek és új kihívások elé állítják a sorstárssegítést. Mindemellett meggyőződésünk,
hogy a lakhatási programokon belüli sorstárssegítés általános érvényű alapelveken nyugszik. A legfontosabb alapelv annak elismerése, hogy a társadalmi kirekesztés megtapasztalása olyan fontos
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tudásalapot képez a társadalmi befogadást szolgáló programok megtervezésében és megvalósításában, aminek hiányában nehéz számottevően csökkenteni a szegénységben, hajléktalanellátásban
és a társadalmi kirekesztés egyéb formáiban élők számát. Az elméleti tudásra úgy tekintünk, mint
ami kiegészíti a megélt tapasztalatot, ami nem átadható, mivel nagyrészt érzelmi tapasztaláson alapul. Ezért szükség van olyan szereplőkre, akik képesek a ”kirekesztettek” tapasztalatait úgy lefordítani, hogy azt a ”sikeresek” is megértsék. Csak ezáltal érhető el a különböző társadalmi csoportok
által használatos kulturális, viselkedésbeli és nyelvi kódok kölcsönös megértése, elfogadása, közös
víziók és programok kialakítása. E folyamatok facilitálását nagyszerűen végezheti egy sorstárs
tanácsadó.
A sorstárssegítésről illetve a tapasztalati szakemberek alkalmazásáról való gondolkodás során hat,
a hajléktalanellátáson belül különböző szolgáltásokat nyújtó európai szervezet egyesítette tapasztalatát. Jelen kézikönyvben bemutatjuk azokat a fő megállapításainkat, amelyek többféle nézőpontből születtek. A kézikönyv létrehozásában résztvevő szervezetek örömmel osztják meg következtetéseiket és remélik, hogy az olvasók munkájuk során is hasznosítani tudják majd az itt leírtakat.
Amellett, hogy kézikönyvünk egyik célja, hogy megválaszoljuk azt az alapvető kérdést, mi a sorstárssegítés és hogyan segítheti ez a munkánkat, elő szeretnénk segíteni az erről szóló, széleskörű,
az érintettek bevonásával megvalósuló párbeszédet is. Ezen kívül szorgalmazzuk a sorstárssegítői
tapasztalat hajléktalanellátásban történő felhasználásának további kutatását újabb lehetőségek
megismerése érdekében.
A hajléktalanellátásban alkalmazott sorstárssegítés definíciójáról és céljairól bővebben a
FEANTSA sorstárssegítésről szóló szakpolitikai dokumentumában olvashatsz.
(angol nyelvű oldal)
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A LEHETŐSÉGEK TEREPE
A sorstárssegítés céljai és gyakorlata a hajléktalanellátásban
„Megindít, ha azt látom, hogy valaki elveszíti a lehetőségeit.”

„Három emberrel laktam együtt, akik nem örvendtek túl jó egészségnek. Nem sokkal kórházba kerülésük után meghaltak. Mindannyiukkal jó kapcsolatom volt, szívesen segítettem,
amikor szükségük volt valamire. Ez természetes volt számomra.

Nagyon megindít, ha azt látom, hogy valaki elveszíti a lehetőségeit. Gondolkodás nélkül
segítek, ahogy tőlem telik. Azt is gondolom, hogy lehet, hogy egy napon én leszek az, akinek
segítségre lesz szüksége.

Az egyik lakótársammal nagyon jó barátok voltunk. Mielőtt beteg lett, ő is a gondomat viselte. Mindig ott volt mellettem. Vigyázott, hogy rendesen egyek, legyen cigarettám, ilyesmik…
kis dolgok, amiket nagyra értékel az ember.
Amikor ő szorult ápolásra, nem gondolkodtam. Megmondtam neki, hogy mellette leszek.
Amikor bekerült egy otthonba, egyedül éreztem magam. Minden szombaton meglátogattam,
beszélgettünk. Szomorkás beszélgetések voltak, mert főleg a lakásról beszélt. Azt mondta,
hogy egyetlen öröme az, hogy hetente meglátogatom.
Nagyon hiányoztunk egymásnak. Olyan volt nekem, mintha a testvérem lenne. Egyik nap
rosszabbul érezte magát és azt mondta, hogy már nem sok szombatunk van hátra. És igaza
volt, az volt az utolsó. Soha nem veszekedtünk. Nagyszerű volt a barátságunk. Különleges
ember volt. Sosem megyek el temetésekre, de az övére elmentem.”
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(José, 6 évig élt utcán)

Sorstárssegítőnek lenni azt jelenti, hogy embertársként vagyunk ott sérülékeny élethelyzetben
lévő embertársaink mellett. A sorstárssegítő széles körben - a hasonló tapasztalattal rendelkezők,
a hajléktalanellátó szervezetek és a társadalom tagjai között - osztja meg tudását, tapasztalatait,
érzéseit, reflektál és segít hétköznapi eljárások kialakításában.
A sorstárssegítést azzal az elsődleges céllal foglaljuk bele a hajéktalanellátó szervezetek munkájába, hogy a lakhatási programokon és az egész ellátórendszeren belül javítsuk a szociális munka
eredményeit.

A sorstárssegítők bevonása és/vagy alkalmazása, ezzel párhuzamosan a szervezeti kultúra megváltoztatása nagy falatnak tűnhet egy olyan szervezet számára, amely hagyományosabb alapelvek
mentén dolgozik az ügyfeleivel. Mind a régi munkamódszereket és gyakorlatokat, mind a team
hozzáállását kihívások elé állíthatja. Annak ellenére, hogy a folyamat során számos kétely merülhet
fel, fontos mindvégig szem előtt tartanunk, hogy a társadalmi hogy a kirekesztettség megélésében
hasonló tapasztalatot szerzett sorstárssegítőkkel való együttműködés segít a szakképzett segítőknek is jobban megismerni a hajléktalan emberek szükségleteit és ezáltal jobb eredményeket érhetnek el a szociális munkában.

RÉSZVÉTEL
A hajléktalanságot megtapasztalt emberek a valódi szakértők a hajléktalanság felszámolását és megelőzését célzó
programok tervezése és megvalósítása során. A társadalmi
kirekesztést megtapasztalt emberek részvétele alapvető
feltétele annak, hogy szolgáltatások célcsoportjának életkörülményei fenntartható módon javulhassanak. Csak az érintettek közvetlen bevonása saját problémáik megoldásába
(szükségletek és prioritások megfogalmazása, konkrét lépések megtervezése és megvalósítása) hozhat olyan kívánatos
eredményeket, mint a társadalmi kirekesztés, szegénység és
a hajléktalanság megszűntetése. Úgy látjuk, hogy a sorstárssegítők alkalmazása az egyik alapvető eszköz lehet az ügyfelek aktivizálásban. A sorstárssegítő alább ismertetett lehetséges szerepei és feladatai szorosan
összekapcsolódnak azzal a felismeréssel, hogy az egyén aktív részvétele elsőrendű fontosságú saját
problémáinak megoldásában.
A részvétel alapelveiről lásd a FEANTSA részvételi eszköztárát.

A részvétel ideális esetben egy kétdimenziós, egyszerre horizontális és vertikális folyamat, amely
az ügyfelek (hajléktalan emberek vagy már lakók), a lakhatást biztosító szereplők, a hatóságok és a
döntéshozók között zajlik. A társadalom perifériáján élők és a döntéshozók közötti kommunikációnak kölcsönösnek kell lennie: a hajléktalan emberek mindennapi tapasztalatait be kell vinni azokra
a bizottsági ülésekre, ahol a hajléktalan embereket célzó programok kidolgozása zajlik. Ugyanez
fordítva is igaz, a tervekről és döntésekről tájékoztatni kell a szolgáltatásokat igénybe vevőket.
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Beszélgetések marginalizált csoportok tagjaival szükségleteikről és
céljaikról; közös cselekvés megtervezése a célok
elérése érdekében
célok

cselekvés

„ Részt venni és csinálni valamit sokkal jobb…”
„Amikor megérkeztem Barcelonába, minden új volt számomra. Korábban sosem hagytam el
Madridot. Elsőre az egész úgy tűnt, mint egy kaland, nem tudtam, mi lesz a vége. Lépésről
lépésre szoktam hozzá és hamarosan hetente egyszer elkezdtem bejárni az Arrelsbe mosni
és zuhanyozni.
A legelejétől azt javasolták, hogy vegyek részt foglalkozásokon. Rózsákat készítettem Szent
György napra. Korábban soha nem kézműveskedtem és most nagyon élveztem.
Az volt a legjobb benne, hogy láttam a munkám eredményét és tudtam, hogy hasznos lesz.

Azt is javasolták, hogy csatlakozzak a karbantartó csapat munkájához. Menjek el velük rendbe tenni a lakásokat és javításokat végezni olyanok számára, akik korábban utcán aludtak.
Részt venni és valamit csinálni sokkal jobb, mint az egész napot semmittevéssel tölteni.
Nekem ez inspiráló.”

(Miguel, sorstárs)

10

Még több olvasnivaló a részvételről: Mit értünk részvétel alatt az Arrelsnél?

és Részvétel és tapasztalati szakértőség a Vva ry szervezetnél

SORSTÁRSSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN: MI LEHET
A SORSTÁRSSEGÍTŐ MUNKAKÖRE?
A sorstárssegítő szervezeten belül betöltött szerepköre nagyban függ saját élettörténetétől és
tapasztalataitól. Ugyanakkor meghatározó az is, hogy a szervezet mely célcsoport(ok)nak nyújt
szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek mind egyéni jellemzőkkel és szükségletekkel rendelkeznek, ennek megfelelően egyéni támogatást igényelnek. Talán a legismertebb és
módszertanilag a leginkább kidolgozott programok azok, amelyek mentális betegségekkel és/vagy
szenvedélybetegségekkel küzdőkkel foglalkoznak. Annak ellenére, hogy ezek nagyon komoly akadályok lehetnek a lakhatás megszerzésében és fenntartásában, nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy nagyon sok olyan hajléktalan ember van, akik esetében más hátrányt okozó élethelyezetek is felmerülhetnek, például a családok vagy különböző kisebbségi csoportokhoz tartozók. Az ő
esetükben a lakhatási krízis okai eltérőek lehetnek, ám ezek sajnos nincsenek kellő részletességgel
vizsgálva. A kifejezetten ezeket a csoportokat célzó segítői módszerek kevéssé feltártak és lefedettek, így a gyakorlatban ezek az emberek sok esetben megfelelő támogatás nélkül maradnak.
A lakhatás megszerzésére és fenntartására irányuló küzdelem rengeteg embert érint, akik krízisvagy átmeneti lakhatásban, illetve az utcán élnek. A pozitív irányba vezető lépések megtervezésekor (beleértve a megfelelő minőségű lakáshoz jutást) alapvető fontosságú megszakítani a hajléktalanság folytonosságát vagy újra bekövetkezését. A sorstárssegítő az az ember, akinek hasonló
tapasztalatai vannak, már leküzdötte az akadályokat és sikeres stratégiákat alakított ki, amelyeket
képes az ügyfél felé tisztán és érthetően kommunikálni.

A sorstárssegítő feladatai:

1. mediátorként lép fel az hivatásos segítő és a kliens között a segítői folyamatban,
2. részt vesz a konkrét lépésekben,

3. elmagyarázza a részleges kudarcok okait és/vagy megmutatja a változáshoz vezető utat,
illetve
4. gyarapítja a szociális munkás kompetenciáit azáltal, hogy segíti a részletek megértését
a segítői folyamat során.

Olvasd el Zita történetét arról, hogy mi motiválta és hogyan vált sorstárssegítővé!

A sorstárssegítő szerepei széles skálán mozoghatnak: a kis felelősséggel járó, szűken értelmezett
feladatoktól az egészen változatos, nagyobb felelősséggel járó munkáig tarthatnak. Ennek megállapítása a szervezettől függ: attól, hogy milyen tevékenységei vannak, és milyen mértékben kívánja hasznosítani a sorstárssegítő szakértelmét és készségeit. Az alábbiakban az általunk használt
munkaköri leírások alapján bemutatunk néhány példát a sorstárssegítők és tapasztalati szakértők
lehetséges szerepeire.
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Példák sorstárssegítők és tapasztalati szakértők lehetséges munkaköri
leírására
Segélyvonal /
tanácsadó szolgálat

A sorstárssegítő
segít a támogatott
lakhatásban
élőknek a
mindennapi dolgok
intézésében, közvetít
a szolgáltatók/
hivatalok és a lakó
között

Szakpolitikai
és egyéb
munkacsoportok
állandó tagja a
hajléktalanellátó
szolgáltatások
kidolgozásán és
fejlesztésén dolgozik

A sorstárssegítő
páros modellben
dolgozik: egy tapasztalati szakértő és egy
szakképzett segítő
alkot egy teamet.
Mindketten profitálnak a másik tudásából
és kompetenciáiból

Szabadúszó
tapasztalati
szakértők
hálózatát építi több
hajléktalanságot
megtapasztalt
emberrel közösen

Közösségi munkás:
segít a rossz
állapotú és veszélyes
negyedekben élők
igényeit összegyűjteni
és képviselni őket a
lakhatási körülmények
javítása érdekében

Sorstárs kutató:
interjúkat készít,
segít a kutatóknak
a kapott válaszok
értelmezésében

Tapasztalati
előadó: szociális
munkásoknak,
szakértőknek és
diákoknak ad elő
saját tapasztalatairól
Civil aktivista:
szakképzett segítők
mellett vesz
részt megelőző
tevékenységekben,
pl. motiválja
és támogatja a
lakókat abban,
hogy elkerüljék a
kilakoltatást

Az egyik fenti szerepben a sorstárssegítő páros modellben dolgozik. A sorstárssegítővel való
együttműködés hatására a szakképzett segítő változtat azokon a módokon, ahogy az ügyfelekkel
dolgozik. Ez egy olyan hatékony együttműködési modellnek bizonyult a sorstárssegítő és a szociális munkás között, amelyben a szerepek egyértelmű leosztása, közvetlen interakciók és az egyes
támogató lépéseket érintő konzultációk segítik az ügyfelet. Ezáltal a szociális munkás jobban
belelát a kliens élethelyzetébe és motivációiba, hatékonyabb módon tud hozzájárulni a változási
folyamathoz.

A páros modell – kölcsönös előnyök

ÐÐ A sorstárs és a szakképzett segítő közösen kap átfogó képet az ügyfél helyzetéről. A szociális
munkás ismeri az ellátórendszert, a sorstárssegítő pedig tudja, hogy a különböző ellátások
mennyire tudják kielégíteni az ügyfél szükségleteit. A sorstárssegítő mint korábbi ügyfél
a felhasználók oldaláról jövő tudást hoz a munkába: milyennek látják az igénybevevők a szolgáltatásokat, milyen segítséget kapnak és mikor nem megfelelő a kapott
támogatás egyes ügyfelek számára. Az ügyféllel való beszélgetés hatására az adott szituáció világosabbá válik és hatékonyabb segítség nyújtható.
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ÐÐ Az ügyfelek számára sokszor nehézséget okoz a különféle hivatalok dolgozói számára átláthatóan és érthetően elmagyarázni saját helyzetüket. Emellett a sorstárssegítő az ügyintézések során segítséget nyújthat az érzékeny területekre vonatkozó kérdések tisztázásában is.
Az adott helyzet minél alaposabb feltárása és megértése növeli a gyors és pozitív eredmén�nyel járó ügyintézés esélyét a hivatalokban.

ÐÐ A sorstárssegítő jelenléte nagy hasznára lehet a képzett munkatársnak. Kulcsfontosságú a
sorstárssegítő és a szakképzett segítő közötti megfelelő kommunikáció. Fontos elmagyarázni, hogy miért teszünk bizonyos lépéseket. Ez segít a sorstárssegítőnek a tanulásban és
megelőzi a félreértéseket, illetve elősegíti a két ember közötti támogató kapcsolat létrejöttét. Ideális esetben az együttműködés során a partnerek tisztelik és elismerik egymást:
„Ez egy párbeszéd a munkatársaimmal is. Ha a sorstárssegítő úgy gondolja, megkérdezheti
a szociális munkást, hogy tudja-e, hogy hová vezet, amit éppen tesz. Mit gondolsz, hogy látja
az ügyfél, amikor így viselkedik a segítő? Miből lehet észrevenni a következményeket? Ez
azért jó, mert az ügyfelek elkezdhetik figyelni a szocmunkást a terepen és azt érezhetik,
hogy ellenük van. Beszélni kell ezekről a dolgokról, nem lehet annyival elintézni, hogy a
képzett segítőnek tudnia kell ezeket, mert megtanulta az iskolában.”

(Jenny, tapasztalati szakértő)

A sorstárssegítő bevonása segít a szervezetnek abban, hogy…
1. erősítse az ügyfelek önbizalmát és önállóságát,

2. mélyebben megértse azokat a tényezőket, amelyek az egyes emberek hajléktalansága
mögött állnak
3. bizalmi kapcsolat alakulhasson ki az összes érintett között,

4. nagyobb tudással rendelkezzen ügyfeleiről,

5. hálózatokat építsen,

6. támogassa az ügyfeleket abban, hogy kiálljanak érdekeikért és a döntéshozók is meghallhassák a véleményüket a szakpolitikák formálásában

7. hidat képezzen a szolgáltatások igénybe vevők és a hivatalnokok világa között

8. helyezze középpontba a szolgáltatásokat igénybe vevők véleményét, ezáltal javítsa a
sérülékeny csoportoknak nyújtott szolgáltatásokat,
9. növelje a szolgáltatások minőségét és (költség)hatékonyságát.
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2.

Útmutató

\

FEJEZET \

_

sorstárssegítőknek

SORSTÁRS SEGÍTŐVÉ VÁLNI
Szükséges készségek és tulajdonságok

HOGYAN SEGÍTHETNEK A SORSTÁRSSEGÍTŐK A
SZTEREOTÍPIÁK LEBONTÁSÁBAN?

Gyula

Gyula Anonim Alkoholista karrierjét cserélte hajléktalan aktivista identitásra. Akárcsak a múltban az AA-ban, úgy már hosszú évek óta a hajléktalanság témájában is igazi csoportvezető figura. A Fedél Nélkül szerzője, majd terjesztője, később szerkesztőségi
munkatársa, valamint egy, mára 13 000 diákot elérő érzékenyítő program ötletgazdája
és szervezője. Nem a másokkal való lelkizés az erőssége, de hisz a közösség erejében
és a jó célokban. A közösség erejét nemcsak annak felépülésre gyakorolt hatásban – ő
maga már 20 év alkoholfüggőség után több, mint 20 éve él józanul –, de társadalmi
szinten, a lakhatási szegénység felszámolásában, valamint a hajléktalan embereket érő
negatív sztereotípiák elleni küzdelemben is ugyanolyan hittel használja. Sorstársait
személyesen készíti fel élettörténetük megosztására a diákok előtt azért, hogy hozzájáruljanak egy előítélet mentes generáció felnövekedéséhez , de ha kell, élőláncot alkotva
akadályoz meg kilakoltatásokat, vagy szervez képzést a hajléktalan emberekkel gyakorta érintkező hatósági szereplők tájékozottabbá tételéhez.
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Ebben a fejezetben a sorstárssegítői munka végzéséhez szükséges alapvető ismereteket, készségeket és emberi tényezőket mutatjuk be. Mivel a hajléktalanság komplex probléma, a hajléktalanságban élő emberek szükségletei igen tág skálán mozognak, vagyis nagyon sokféle támogató tevékenységre lehet igény egy hajléktalan ember felépülése során. A sorstárssegítő egyedi tapasztalata
éppen ilyen egyénre szabott modellként tud működni. A saját megélt tapasztalataival segíthet,
mert kipróbált, érvényes válaszai, megoldásai vannak a hajléktalanságban élő ember számos problémájára. Összességében a sorstárssegítő nem krízishelyzetet kezel, hanem segít feltárni sorstársa
elakadásait, és képessé teszi őt, hogy rátaláljon egy-egy helyzet megoldására vagy akár a hajléktalanságból kivezető útra is.

A segítő foglalkozások zöme speciális emberi tulajdonságokat igényel, ez nincs másként a sorstárssegítés esetében sem, sőt itt kiemelten fontos olyan emberi jellemzők megléte, mint az empátia,
a megbízhatóság, a nyitottság… Ezeket a tulajdonságokat jórészt örököltük, szocializációnk során
alakultak ki, és alapvetően meghatározzák személyiségünket. Olyan jellemzőkről beszélünk, melyeket mások látnak rajtunk, és amelyek többnyire nem tudatosan váltak sajátosságainká, de tanulással, tudatosítással lassan, folyamatosan alakíthatjuk őket.
A hajléktalan ügyfélkörrel foglalkozó szakemberek elsősorban a személyiségükkel dolgoznak.
A sorstárssegítőre ez még inkább igaz, hiszen éppen saját múltja adja munkájához a többletet. Erre
az értékre ügyelnünk is kell, ezért érdemes úgy alakítani a viszonyrendszerüket, hogy tevékenységük és eszköztáruk sokkal rugalmasabb és képlékenyebb lehessen a szociális munkáséhoz képest.
Egy példa a sorstárssegítő sokoldalúságának hasznosságáról: Jani és Teréz története

Az alábbiakban azokat a készségeket, módszereket, ismereteket és tulajdonságokat vesszük számba, melyek a sorstárssegítő eredményes munkájához szükségesek. Mindezek megléte ugyanis
elengedhetetlen feltétele a munka hatékonyságának, dolgozzon akár utcán, intézményben vagy
lakásban élő emberekkel, vagy épp a többségi társadalom érzékenyítésén.

1. Megélt és feldolgozott tapasztalatok

A sorstárssegítés támogatói kapcsolat a közös tapasztalattal bíró emberek közt. A sorstárssegítő
tapasztalata azonban olyan eszköz, amit képzés által nem lehet megszerezni, így a sorstárssegítő
szerepe nem csak közvetítői szerep a felépülés folyamatában, hanem maga is részévé válik annak.

Egy sorstár segítő legalapvetőbb tudása a hajléktalanságban töltött időszak eseményeinek és a
megélt felépülési folyamat állomásainak rendszerezett ismerete. A saját életút feldolgozása lesz
ugyanis az, ami lehetővé teszi, hogy mások kérdéseire adekvát válaszokat adhasson, hiszen hasonló helyzeteket ő már megszenvedett és azokra válaszokat is talált. Ez biztosítja hitelességét.
Egy sorstárssegítőnek képesnek kell lennie arra, hogy a sorstársa életének kihívásait a saját maga
által megtapasztaltakkal kapcsolatba hozza, és észre kell vennie ha a sorstárs által választott úton
ő már járt. Éppen ez a tapasztalatai által felépített empátia és tudás lesz az, ami könnyebbé teszi
sorstársa életét, és teszi lehetővé újabb sérülések elszenvedésének elkerülését.
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A Menhely Alapítvány Első Kézből a Hajléktalanságról elnevezésű programjában hajléktalan
emberek életük fordulópontjairól mesélnek a diák és felnőtt hallgatóságnak, és hajléktalanságuk tapasztalatait, mint speciális ismeretet használják. A tapasztalatokat erőforrásnak tartó
szemlélet az érintetteket is hatékonyan segíti saját történetük feldolgozásában, így kovácsolva
a hátrányokból szakértelmet, valamint a többségi társadalom számára is árnyalja a hajléktalan
emberekről alkotott képet.
Ha többet szeretnél megtudni erről a programról, kattints ide!

2. Empátia

Fontos, hogy a sorstárssegítő ne tekintse magát különbnek a környezetében lévőknél, hanem
tisztelje mindenki egyéni útját. Ez a tisztelet a közös munkára is kihat majd, és a sorstárssegítő és
a segített közti kapcsolat így inkább lesz tanácsadói, mintsem egy irányító és egy irányított kapcsolata, mert csak ez fogja ténylegesen szolgálni a sorstárs képessé tételét, megerősítését. A személyes
felépülésben, vagy az életminőség javulásban a személyközpontúságnak és a részvételnek meghatározó szerepe van. A sorstárssegítőnek magának is azt az elvet kell vallania, hogy nem a hajléktalan emberek számára, hanem őket bevonva kell keresni a megoldásokat. Mindemellett a mentális
egészséghez kapcsolódó támogatás esetében is a felépülésközpontú szemlélethez hűen az erősségekre való fókuszálás a sorstárssegítő feladata.

3. Megbízhatóság

A bizalmi kapcsolat egy olyan kapcsolat, amelyben a segített és a sorstárssegítő egyaránt biztonságban érzi magát. Ahhoz, hogy egy ilyen kapcsolat kialakulhasson, a sorstárssegítőnek mielőbb
el kell érnie, hogy a sorstárs értse és elhiggye, ami a kettejük közt zajló kommunikáció során
elhangzik, az kettejük közt marad, vagyis a sorstárssegítő nem adhat olyan információt a senkinek,
amihez a sorstárs nem járult hozzá. Mindemellett azt is érdemes tudatosítani a sorstársban, hogy
adatait a szervezet belső szabályai és a hatályos jogszabályok is védik.
A sorstárssegítőnek biztosítania kell a sorstársat arról, hogy minden, amit tesz a találkozások
során, mindig az ügyfél biztonsága és felépülése érdekében történik majd, és ebben nincsen helye
romantikus kapcsolódásoknak.

A sikeres együttműködés érdekében szükséges a bizalmi kapcsolat kialakítása, hiszen a segítő kapcsolatban az együttműködés bizalom nélkül nem működik. A bizalom kialakítása több szinten is
fontos. Meg kell, hogy jelenjen a sorstárssegítőnek az ügyfeleivel, a többi segítővel és a hivatalokkal
fenntartott viszonyainak vonatkozásában is.

4. Kommunikációs készségek

A sorstárssegítő nagy értéke, hogy közös nyelvet beszél a sorstárssal, a hatékony segítségnyújtáshoz azonban ez nem elegendő, mivel munkája során több közeg, több társadalmi réteg közt
közvetít. Leggyakrabban az ügyfél és az őt segítő szervezet közt teszi ezt, de szükség lehet rá a
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munkahelyen, vagy a szomszédokkal fenntartott viszony kezelésében, és akár a hivatalos ügyek
intézése során is.

Kommunikációjában, egész viselkedésében tükröződjön, hogy elfogadó, együttérző, nem ítélkező
kapcsolatot épít, érdeklődéssel fordul a sorstársához és teljesen egyenrangú személyként tekint
rá. Olyan közeget kell teremtenie, ami erősíti a tiszta, őszinte és nyitott kommunikációt, hiszen ez
segítheti a sorstárs helyzetének pontos megértéséhez. Erősítenie kell a sorstársban az érzést, hogy
joga van ahhoz a saját narratívához, amivel önmagát és helyzetét leírja, bátorítania kell, hogy megvizsgálja lehetőségeit, hogy kritikával fogadja a tanácsokat, végül saját megoldást találjon.
Ismernie kell az időzítés tudományát. Meg kell találnia a megfelelő pillanatot, amikor saját történetének egy-egy, az éppen felmerülő problémához illő fejezetét megosztja a sorstárssal annak
érdekében, hogy abban releváns megoldási lehetőséget láthasson, vagy épp csak reménytelibbnek
láthassa az aktuális helyzetet.

5. Együttműködési készség

A sorstárssegítőnek törekednie kell arra, hogy más segítő
szervezetekkel illetve azok munkatársaival ápolt viszonyát
mások érdekében is fel tudja használni, hiszen az ügyfelek
szükségleteinek kielégítése önerőből sokszor nem megoldható. Azokban az esetekben, amikor külső szolgáltatást vagy támogatást is be kell vonni, a sorstárssegítőnek
együtt kell tudnia működni az azokat nyújtó szervezet képviselőivel is. Ezért fontos, hogy érdeklődéssel forduljon más segítő szervezetek munkája felé, megismerje azok módszereit, és bemutassa
azt ügyfelének is.

6. Elemző képesség

Erre a készségre, akkor van szükség, amikor a sorstárssegítő megismeri és megpróbálja megérteni
a sorstárs történetét, pontos helyzetét. Itt elemző képesség alatt a jó kérdés feltevésének képességéről beszélünk, ami lehetővé teszi, hogy elfedett, tudattalanul elnyomott fejezeteket, logikátlan
magyarázatokat tárjon fel a sorstárs életútjából - ha és amikor a sorstárs erre készen áll.

A sorstárssegítőnek képesnek kell lennie arra, hogy a pontosan meghatározza a sorstárs valódi
szükségleteit, a veszélyforrások megállapításától a változáshoz szükséges feltételek megteremtéséig. Ezért a rendelkezésére álló kommunikációs eszközökkel úgy vezeti a beszélgetést, hogy bátorítsa a sorstársat, képes legyen olyan gondolatokat is megfogalmazni és kimondani, olyan helyzeteket
feltárni, melyeket addig nem akart megosztani.
A felmerülő problámákat nem minősítheti a sorstárssegítő, hanem ezeket közös gondolkodásként
próbálja megjeleníteni, eltávolítva az ügyfelet a problémától, hogy távolabbról láthassa a helyzetet
ezzel is erősítve a hitét, hogy képes annak kezelésére.

Fontos, hogy időben észlelje, ha a sorstárs veszélyben van, vagy oda tart, ilyenkor mielőbb szembesíti a sorstársat a helyzettel és közösen megoldást keresnek. A sorstárssegítőnek pontosan kell
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tudnia, ha egy folyamat olyan fázisba ért, ami az ő képességeit meghaladja, és külső segítséget
kell igénybe venni.

7. Speciális ismeretek

Speciális ismeretek alatt értjük a sorstárssegítőt alkalmazó szervezet munkájának megismerését. A
hatékony segítő munkához a sorstárssegítő és a szervezet közti hatékony együttműködés szükséges. Ehhez pedig elengedhetetlen a szervezet alapértékeinek, szabályainak elsajátítása, az igénybe
vehető szolgáltatások és módszerek megismerése.
A sorstársak helyzetének, történetének pontos megértését ezernyi ismeret segítheti. Minden különösebb vizsgálat nélkül látható, a sorstárssegítő munkája hatékonyabb lehet, ha alapvető tudással
bír a hajléktalanellátó rendszer elérhető szolgáltatásairól, a szociális ellátásokról, az egészségügyi
rendszer működéséről, a hivatali ügyintézések (közigazgatási eljárások) rendjéről, vagy lakásban
élő emberek esetén a bérlő jogairól és kötelezettségeiről.

Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges tárgyi eszközök használatához szükséges készségekről, mint telefon, PC vagy egyes alkalmazások, szoftverek itt nem szólunk.

Egyéb fontos kompetenciák
ÐÐ saját történet feldolgozása, vállalása, áttekinthetősége,
ÐÐ önismeret,

ÐÐ egészséges önértékelés,

ÐÐ képesség önmaga és mások elfogadására,
ÐÐ önbizalom,

ÐÐ motiváció, közös célok, együttműködési készség,
ÐÐ verbális és nonverbális kommunikáció,
ÐÐ a többségi döntés tiszteletben tartása,
ÐÐ asszertivítás,

ÐÐ aktivitás, hozzáértés,

ÐÐ elemzőkészség, képesség a tudatos élményfeldolgozásra,
ÐÐ szervezőkészség.
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A HAJLÉKTALANSÁGON TÚL
Oktatás, képzés és foglalkoztatás
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy a kiválasztás, a gyakorlati tevékenységekbe való bevonás és
a képzési lehetőségek hogyan járulhatnak hozzá a sorstárssegítők személyes és szakmai fejlődéséhez. Ahhoz hogy ezt jobban megértsük, bemutatjuk a St. Mungo’s szervezet gyakorlatát.
2008-ban a szervezet egy egy olyan gyakornoki programot indított, melyben 12 ügyfele számára
biztosított képzést azért, hogy azok a szervezet lakhatási programjaiban munkatársként vehessenek részt. Az adott munkakörökhöz kapcsolódó tanfolyamok 2009-ben Egészségügyi és Szociális
Gondozó végzettséget adó képzésként kerültek akkreditálásra.

A St Mungo’s gyakornoki programjában mostanáig 200 olyan ember vett részt,aki saját tapasztalattal rendelkezik a hajléktlanságról. Egyesek közülük átéltek periódusokat melynek során utcán
kellett aludniuk, sokaknak alkohol és droghasználatból eredő problémákkal esetleg pszichiátria
betegségekkel kell megküzdeniük, és vannak akiket elítéltek korábban valamilyen büncselekmény
elkövetése miatt.

KIVÁLASZTÁS

A gyakornoki program egésze úgy lett kialakítva, hogy már a jelentkezési lap kitöltésével kezdődően készségfejlesztési lehetőséget biztosítson a résztvevők számára. A jelentkezési folyamat
igazodik az összes belépő szintű munkakörhöz (pl. ügyeleti munkatárs, projektmunkatárs), mind-
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emellett tapasztalatot lehet szerezni arról, hogyan kell kitölteni egy jelentkezési lapot illetve, hogy
miként zajlik egy állásinterjú. A különböző állomások során a jelentkezők folyamatosan visszajelzéseket kapnak, hogy tisztában legyenek erősségeikkel és azzal is, hogy melyek azok a területek
amelyeken fejlődniük kell.

Azoknak, akik nem kerülnek be a gyakornoki programba, önkéntes munkavégzési lehetőséget ajánlanak fel. Ők önkéntesként vehetnek részt képzéseken, és szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat
arról, hogy milyen a szociális szférában dolgozni, illetve bizalmi kapcsolatot építeni más nehéz
sorsú emberekkel.
Az első körben kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. Itt többféle feladat van:
szerepjáték, beszélgetés sztenderd interjúkérdések mentén, angol nyelvi és matematikai készségek
felmérése.
Azoknak, akik az interjúkat követően esnek ki a programból, visszajelzik, hogy melyek azok a
területek, amelyeket fejleszteniük kell ahhoz, hogy egy ismételt jelentkezés esetén felvételre kerüljenek. Például javasolhatják, hogy vállaljanak önkéntes tevékenységet, iratkozzanak be olyan
képzésre, amely segíti őket nyelvtani vagy matematikai készségeik fejlesztésében, illetve járjanak
készségfejlesztő csoportokba, önbizalmuk és/vagy kommunikációs készségeik javítása érdekében.
„2016. júliusában jelentkeztem az Elsőként Lakhatást program munkatársi pozícióra. Behívtak interjúra, de nem engem választottak ki – egyáltalán nem készültem fel az interjúra. Soha nem voltam korábban igazi állásinterjún. Ezután jelentkeztem a St. Mungo’s
gyakornoki programjába, ahol a munka mellett akkreditált képesítést tudtam szerezni. Az
interjú kevésbé volt ijesztő, mint első alkalommal. Másodszor már nagyon felkészülten, bár
még mindig elég idegesen érkeztem.
Másnap értesítettek, hogy gyakornoki pozíciót kaptam az Elsőként Lakhatást programban.
Mindvégig éreztették velem, hogy a team egyenrangú tagja vagyok, és valami különlegesben lehet részem. Most már munkavállalói szerződésem van, nagyobb biztonságban érzem
magam.”

(egy sorstárssegítő)

BEVONÁS A GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGEKBE
A gyakornokok mindvégig képzésekben és szupervízióban vesznek részt, melynek során hangsúlyt
feketetnek arra, hogy mindenki egyéni szükségleteinek megfelelő támogatást kapjon. Ez azért
fontos, mert nem csak új tudást kell számukra átadni, hanem segíteni kell őket egyéni megküzdési képességeik erősítésében illetve abban, hogy a saját felépülési folyamatuk ne szakadjon meg.
Ezért a program ideje alatt a koordinátor felelőssége, hogy minden résztvevő holisztikus szemléletű pszichés támogatásban is részesüljön. Ennek formái az egyéni beszélgetések, a gyakornok, a
koordinátor és a vezető közötti háromszemélyes találkozók, valamint a havi csoportos reflektív
megbeszélések.
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„A gyakornokok reflektív beszélgetéseken részt vesznek, lehetőségük nyílik összejönni a többi
gyakornokkal és (néha egy szupervízor vagy terapeuta vezetésével) letenni a munkahelyi terheket. Itt egy bizalmi környezetben lehet megszabadulni a jótól, a rossztól és a csúftól. Lehetőség van ventillálni, főleg amikor kínlódik vagy segítségre van szüksége az embernek. Minden
gyakornoknak van egy munkahelyi felettese, aki a napi feladatokban nyújt segítséget, informatikai, adminisztrációs, esetkezelési és az ügyfelek támogatásávan kapcsolatos kérdésekben.”
(egy sorstárssegítő)

MEGTARTÁS
Fontos, hogy a gyakornokok teljes mértékű támogatást élvezzenek a fent említett módokon.
Így lesznek képesek arra, hogy megtartsák a munkájukat, a legtöbbet kihozzák a gyakornoki programból és a képzésekből, megalapozzák azokat a készségeket és tudást, amire szükségük lesz
jövőbeli törekvéseikhez.

A megélt tapasztalattal rendelkező, felépülés folyamatában lévő emberek fognak olyan ügyfelekkel
dolgozni, akik maguk is nagyon hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek. Vannak olyan pillanatok,
amikor ez kockázatot jelenthet a gyakornokra vagy munkatársra. Túl közeli kapcsolatba kerülhetnek a klienssel, elfelejtkezve a határok tartásáról.
Nemcsak az a fontos, hogy a szervezet felismerje ezeket a kockázatokat, hanem arról is meg kell
győződnie, hogy minden munkavállaló és gyakornok hozzáférhessen a szervezeten belüli és kívüli
sokféle támogató szolgáltatásokhoz. A St. Mungo’s gyakornokai mind támogatásban részesülnek
a reflektív beszélgetéseken, sorstárssegítői alkalmakon, informális és formális tréningeken és az
azokon a személyes visszajelzéseken keresztül, amelyek a gyakornok jóllétét tartják szem előtt.

Ennek a személyre szabott támogatásnak a hatására a gyakornok úgy érzheti, hogy teljes mértékben támogatják tanulási és munkahelyi céljai megvalósulását. Ez pedig csökkenti a betegség vagy
más ok miatti távolmaradást és maximalizálja a gyakornok tapasztalatszerzését, ami által magabiztosabb emberként kezdhet majd teljes munkaidőben, állandó munkát vállalni.

TANULÁS, KÉPZÉS ÉS FEJLŐDÉS
A gyakornoki program résztvevői ugyanazokon a képzéseken vesznek részt, mint a többi munkavállaló. Számtalan kötelező képzésen kell részt venniük, pl. adatvédelmi
képzés, elsősegély, a sérülékeny emberekkel való munkavégzés sajátosságai, konfliktuskezelés.

KÉPESÍTÉSEK
A gyakornoki programban különböző munkakörökre lehet jelentkezni projektekre vagy a központi
szolgáltatásokhoz (központi iroda). Mivel ezek eltérő munkakörök, a hozzájuk kapcsolódóan megszerezhető végzettségek is különbözőek:
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ÐÐ Üzleti adminisztráció (ISCED 3-mas szint),

ÐÐ Egészségügyi és szociális gondozás (ISCED 2-es és 3-mas szint),
ÐÐ Konyhai készségek (ISCED 2-es szint),
ÐÐ Ügyfélszolgálat (ISCED 2-es szint).

A tanfolyamokat külső oktatók tartják. A felmérés különböző módszerekkel történik: megfigyelés,
írott dolgozat, vizsga és csoportos munka. A gyakornokoknak lehetősége van letenni alapfokú matematikai és angol nyelvi vizsgát is, ha ezt az iskolában valamiért nem sikerült.
“Nagyon motivált voltam, hogy jelentkezzek a gyakornoki programra, mert én magam is
voltam hajléktalan. Tetszik az elgondolás, hogy a saját tapasztalataimat használjam fel
a munkában. Meg akartam csinálni a 2-es szintű Egészségügyi és szociális gondozói tanfolyamot. Jó ötletnek tűnt, hogy mindkettőt egyszerre valósítsam meg. Nézegettem korábban
a képzést, de más munka mellett nehezebb lett volna, mint így a gyakornokság mellett. Jó,
hogy lehet egyszerre dolgozni és tanulni is.”

(egy sorstárssegítő)

KARRIERUTAK
A St. Mungo’s gyakornokai mára különböző munkakörökben dolgoznak a szervezeten belül vagy
más hajléktalanellátó és szociális szervezeteknél. Több régi gyakornok vezetői pozícióban dolgozik,
miután végigmentek ugyanazon a felvételi eljáráson, mint bármelyik más alkalmazott.
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A SZERVEZET SZEREPE A SORSTÁRS SEGÍTŐK
TEAMBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSÁBAN
Hogyan kezdjünk bele a sorstárssegítők bevonásába?
„Nem csak egy pipa a listán!”

„…A munkáltatónak kell, hogy legyen elképzelése a sorstárssegítő feladatairól, szerepéről,
amikor valakit alkalmaz. Nem szeretném, hogy az, hogy most már van egy tapasztalati
szakértőnk vagy sorstárssegítőnk, annyit jelentene, hogy ki tudjuk pipálni a listán, csak mert
van rá forrásunk… a szervezetnek vagy valakinek vállalnia kell a felelősséget a sorstárssegítőért…”
(Jenny, sorstárssegítő)

Amikor egy hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezet úgy dönt, hogy sorstárssegítőt alkalmaz,
az egyik központi kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani a sorstárssegítők, a szervezet munkavállalói és más résztvevői közötti egyenlő bánásmódot. Azoknál a szervezeteknél ahol kételyek merülnek fel a sorstárssegítő alkalmazásával kapcsolatban, a menedzsmentnek érdemes gondosan
felkészítenie a többi dolgozót a sorstárssegítő fogadására. A felkészítés állhat például tájékoztató
megbeszélésből, ahol ismertetik a sorstárssegítő munkájának céljait.
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Javasoljuk, hogy a szervezet alakítsa ki és kövesse figyelemmel a sorstárssegítők integrálására vonatkozó alapelveit a tevékenységek minden szintjén: biztosítsa, hogy a sorstárssegítők véleményét
meghallgassák a teameken, aktívan részt vehessenek a közös döntéshozatalban és a többi munkatárs szívesen fogadja őket.

A fejezet egy, a Vva ry szervezetnél dolgozó sorstárssegítő és a felettese közötti beszélgetésen alapszik. Az idézetek az interjú átiratából származnak.
Itt pedig arról tudhatsz meg többet, hogy milyen célokat tűznek ki a sorstárssegítők integrálásával kapcsolatban Barcelonában az Arrelsnél

A sorstárssegítők/tapasztalati szakértők szerepének meghatározása hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatások kidolgozásában, fejlesztésében és megvalósításában

Sorstárssegítők/
tapasztalati szakértők
hálózata

(támogatott lakhatásban élő bérlők, lakók,
nappali melegedők
ügyfelei, éjjeli menedékhelyen éjszakázók)

Bizalmon alapuló kapcsolat építése, pl. közös
tevékenységek, részvétel a lakógyűlésen stb.
Az aktív részvétel ösztönzése mentorálással
és sorstárssegítéssel.

Sorstárssegítők/tapasztalati
szakértők

ºº előadó/konzultáns képző
intézményeknél, szervezeteknél, hálózati partnereknél, projektekben

ºº hivatalokkal való együttműködés
ºº a szervezet és az önkormányzat közötti munkacsoportok tagja

ºº megszervezi a sorstárssegítők és tapasztalati szakértők
találkozóit
ºº helyi/regionális/országos
hajléktalansággal kapcsolatos programok és koordinációs teamek tagja

Hivatásos segítők
Célok:

⇒A
 sorstárssegítő/tapasztalati szakértő a
szervezet, hálózatok
és munkacsoportok
egyenrangú tagja
legyen.
⇒A
 lacsonyabb elvárások a tapasztalaton
alapuló tudással
rendelkezők számára, és a tapasztalati
szakértők bevonása
a szolgáltatások
megtervezésébe.

A MENEDZSMENT TÁMOGATÁSA ÉS FELÜGYELETE
Amikor megélt tapasztalattal rendelkező embereket alkalmazunk, a menedzsmentnek figyelnie
kell arra, hogy a sorstárssegítő elegendő időt kapjon ahhoz, hogy megszokja új munkakörnyezetét
és munkakörét. Fontos, hogy a sorstárssegítő megfelelő felkészítésben részesüljön: kellő informá-
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cióval legyen ellátva saját feladatait és a szervezetet illetően, hozzáférjen olyan eszközökhöz, amik
a napi munkáját segítik, ezáltal magabiztosan dolgozhasson. Továbbá a menedzsment és az egész
team legyen elfogadó a hibákkal szemben, folyamatosan nyújtson támogató visszajelzést a
sorstárssegítő számára, különösen az első időkben.
A szervezetnek lehetővé kell tennie a sorstárssegítők és szakképzett segítők számára, hogy továbbképzéseken, konferenciákon vegyenek részt. Azonban fontos megemlítenünk, hogy a képzés terhet
is jelenthet, és egyenlőtlen helyzetbe hozhatja a sorstárssegítőt az ügyfelekkel szemben:
„Adjuk meg mindenkinek a lehetőséget a képzésre, de ne legyen kötelező… a képzés lehet
teher is… különösen, ha korábban bennfentes voltál a világukban, azt gondolhatják, hogy már
nem lehet megbízni benned. Azt hiszik, hogy lenézed őket.”

A menedzsment biztos támogatása segít a sorstárssegítőnek megbírkózni a munkahelyi
stresszel. A munkatársak számára is fontos a tudat, hogy a vezetőség vállalja a felelősséget.
A felettesnek – bizonyos mértékű rugalmasság mellett – fel kell tudnia mérni a munkavállalók képességeit, ugyanakkor biztosítania kell a sorstárssegítő munkaköri leírásában foglalt
célok megvalósulását, a munkavégzésre vonatkozó általános szabályok tiszteletben tartását (a
munka törvénykönyvével összhangban stb.). A menedzsmentnek érdemes nyitottan, a teammel
közösen dolgozni:
„… ha egy szervezet sorstárssegítőket alkalmaz, a vezetőség nem ülhet elefántcsonttoronyban
utasításokat osztogatva és azt feltételezve, hogy minden rendben megy.”

A vezetőségnek figyelnie kell a sorstárssegítők által megosztott gondolatokra és problémákra, időt
kell szánni ezek megbeszélésére. Emellett teljeskörű érdeklődést kell mutatnia a sorstárssegítők
háttere és „tapasztalati önéletrajza” iránt, mivel ez az, amivel dolgoznak:
„… persze, ha nem akarnak beszélni az életükről vagy nincs szükségük segítségre, az más.
Mindenesetre szerintem szükségük van a lehetőségre, és efelett gyakran elsiklanak.”

Ezzel együtt persze esetenként nehéz lehet a menedzsment számára szétválasztani, illetve egyensúlyt találni a vezetői, tanácsadói és bizalmas szerepek között.

A munkával kapcsolatos stressz enyhítése és megelőzése érdekében a menedzsmentnek figyelmet
kell fordítania a sorstárssegítők szupervíziójára. A vezető feladata megteremteni a munkamódszerekből fakadó nehézségek és esetleges problémák átbeszélésének feltételeit. Lehetőség szerint a menedzsment fontolóra veheti külső szupervízor bevonását. A sorstárssegítők erre
különbözőképpen reagálhatnak. A Vva ry tapasztalatai azt mutatják, hogy néhányan úgy érzik,
javukra válik, míg mások szerint időigényes elfoglaltság, egyenesen időpocsékolás. Mind a belső,
mind a külső szupervízor fontos abból a szempontból, hogy erősíti a sorstárssegítő magabiztos-
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ságát és személyes készségeit. Emellett a szupervízió segíthet a sorstárssegítőnek abban, hogy a
napi munka során felmerülő akadályokat leküzdje (pl. megértse mind az ügyfelek, mind az ellátók
nézőpontját), illetve szakmai fejlődése különböző szakaszaiban támogatást kapjon.

A MUNKATÁRSAK SZEREPE ÉS FONTOSSÁGA
A mi értelmezésünk szerint a szakképzett munkatárs és a sorstárssegítő is hivatásos segítőnek
minősül. Mindkét oldal tapasztalata létfontosságú, ezeket a teameket multidiszciplináris
teamnek is nevezhetjük. Egyikük tudása kiegészíti a másikét. A team tagjai reflektív felületet
biztosítanak egymás számára, tudást cserélnek és közösen tanulnak. A teammunka erősíti azt a
képességet, hogy más, új szemszögből lássunk bizonyos helyzeteket.
„Egymással együttműködve dolgozunk. A szakképzett segítő egy csomó dologban tud segíteni,
de persze nem kötelező megfogadni, amit mond. Mindegyünknek megvannak az erős oldalai,
bármi legyen is az. Nem szabad mereven ragaszkodni a keretekhez. Úgy tudjuk a többiek
erősségét hasznosítani, hogy a végén mindenkinek könnyebb lesz tőle a munkája. Mint például
most, amikor ezt az útmutatót írjuk.”

Bármely team jóllétét meghatározza a funkcionalitás és a közös munkavégzésre való képesség.
Ezért is szükséges energiát fektetni a dolgozók közötti kölcsönös egyetértés erősítésébe, ami például úgy is megvalósulhat, hogy mindenki részt vesz a szupervízión.

A SORSTÁRSSEGÍTŐK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS TÁMOGATÁS
A sorstárssegítők támogatásának egyik javasolt módja a sorstárssegítők saját csoportjának létrehozása, ami erősíti az egymás közötti önsegítést, az ellátók és az önkormányzatok közötti információk áramlását. A csoport számbaveheti a képzési szükségleteket, foglalkozhat a munkával
járó stresszel, vagy azzal, hogy hogyan vigyenek bizonyos ügyeket a feletteseik és a szervezet
menedzsmentje elé.
„Valószínűleg könnyebb úgy kérdéseket megfogalmazni, ha egyvalaki felveti és utána a csoport viszi tovább. Nem tűnik olyan hirtelennek, átgondolatlannak, ha már előtte átbeszélték
és kiderült, hogy mindenkit foglalkoztat. Így a vezető számára is egyértelművé válik, hogy ez
nem csak egyvalaki szerint nem jó.”

Egy másik jól bevált gyakorlat a mentorálás, amikor egy tapasztaltabb, szenior sorstárssegítő ad
útmutatást, adja át tudását és készségeit a másiknak. A kezdő sorstárssegítő szerepét megerősíti a
mentorálás, lehetőséget biztosít a munkahelyi kihívásokról és azok leküzdéséről való beszélgetésre.
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Mire kell a szervezet menedzsmentjének figyelnie, amikor sorstárssegítőt/
tapasztalati szakértőt kíván bevonni?
ÐÐ Fel kell készíteni a teamet a sorstárssegítő munkahelyi befogadására, pl. tájékoztatni
kell a munkatársakat a segítői munkakör céljairól és arról, hogy milyen hozzáadott értéket hoz a sorstárssegítő a szervezetbe.
ÐÐ A vezetőség támogatása és a felügyelete alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy a sorstárssegítő bízzon saját készségeiben és szakértelmében. A sorstárssegítőnek bíznia kell
abban, hogy bármikor fordulhat a vezetőséghez.

ÐÐ Lehetőséget kell biztosítani a továbbképzésre, illetve minden, a munkavégzéshez szükséges információt és eszközt a sorstárssegítő rendelkezésére kell bocsátani.
ÐÐ A munkahelyi stressz enyhítése és elkerülése érdekében a menedzsmentnek szupervíziós lehetőséget kell biztosítania (lehetőség szerint külső, független szupervízor
bevonásával).

ÐÐ A sorstárssegítők, felettesek és a stáb többi tagja közötti folyamatos párbeszéd segít
megelőzni a félreértéseket, javítja a munkahelyi légkört és ezáltal megalapozza a sikeres teammunkát.
ÐÐ A vezetőségnek teljeskörű érdeklődést kell mutatnia a sorstárssegítők élettörténete
iránt, mivel saját, megélt tapasztalataik legfontosabb munkaeszközük.

27

5.

Útmutató

\

FEJEZET \

_

sorstárssegítőknek

A SORSTÁRSSEGÍTÉS KÜLÖNBÖZŐ MEGKÖZELÍTÉSEI
Kihívások és továbblépési lehetőségek
„Diának felajánlották, hogy legyen sorstárssegítő a Gyors Lakásba Helyezés elnevezésű
lakhatási projektben. A korábbi együttműködés során megismert kiváló képességei
ellenére sem tudott teammunkában dolgozni. Ennek pedig az volt az oka, hogy még
mindig nem oldódott meg családja tarthatatlan lakhatási helyzete: évek óta munkás�szállókon lakott három kiskorú gyermekével, sokszor költöztek. Minden próbálkozása
ellenére sem sikerült megfelelő és stabil lakhatást találnia, ami elsősorban a lakáspiacon uralkodó, a romákat, egyedülálló anyákat és sokgyerekes családokat sújtó diszkriminációnak volt köszönhető.
Igazságtalannak tartotta, hogy a projektben véletlenszerűen sorsoljuk ki, hogy ki jut
lakáshoz. Jobban tetszett volna neki, ha az arra érdemesek kapnak lakást. Végül elutasította a projekt alapgondolatát és az Elsőként Lakhatást bizonyos alapelveit is.
Miután kilépett a projektből, önkéntesként hajlandó volt megosztani a családon belüli
erőszakkal kapcsolatos saját tapasztalatait. Két esetben az ügyfelek a vele való interjú
hatására döntöttek úgy, hogy konkrét lépéseket tesznek a családjukon belüli erőszak
megszüntetése érdekében.
Nagyon motivált volt és vágyott rá, hogy másoknak segítsen. Sok tapasztalattal rendelkezett és tudatában volt a támogató segítségnyújtás fontosságának. Sokat segített
egyéni esetekben, de megkérdőjelezte a projekt alapelveit, ezért visszautasította a
szoros együttműködést.”
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A teljes esettanulmányt itt találod.

A Gyors Lakásba Helyezés projekt csehországi tapasztalatairól pedig itt olvashatsz többet.

Az Útmutató kidolgozása során megállapítottuk, hogy a részt vevő szervezetek is többféleképp
tekintenek a sorstárssegítők alkalmazásának különféle aspektusaira. Így például jelentős különbségek vannak a sorstárssegítő szerepének, a segítő teamen belüli pozíciójának, a célcsoportoknak, a
sorstárssegítővel szembeni elvárásoknak, továbbképzésének, a szervezet általános irányultságának,
pénzügyi stabilitásának stb. kérdéseiben.

A sorstárssegítés továbbfejlesztése során érdemes reflektálni erre a sokszínűségre: szükség van-e
vajon a megközelítések és gyakorlatok egységesítésére, és ha igen, milyen mértékben? Ebben a fejezetben megismertetjük az olvasóval a különböző megközelítésekből fakadó alapvető dilemmákat, és
példákon keresztül mutatjuk be a kihívásokat és problémákat, amelyekkel a projektben résztvevő,
európai hajléktalanellátó szervezetek szembesültek. A következőkben lehetséges megoldási javaslatokat próbálunk kínálni az egyes kihívásokra és vázolni a sorstárssegítés jövőbeni lehetőségeit a
hajléktalanellátáson belül.

6 ELLENŐRZŐPONT SORSTÁRSSEGÍTŐK ALKALMAZÁSA ELŐTT
1. Személyes stabilitás mint kiindulópont

Vannak, akik azt gondolják, hogy a sorstárssegítőnek stabil személyiséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy segítő lehessen. Szenvedélybetegség területén dolgozó sorstársak esetén például elvárás lehet, hogy a sorstárssegítők hosszú ideje absztinensek legyenek. Enélkül egyrészt veszélybe
kerülne az egyén stabilitása, másrészt a sorstársak fontos példaképek. Ugyanez a helyzet a mentális betegségek esetén: alapvető fontosságú, hogy a segítő kiegyensúlyozott legyen. Ha bármilyen
komplikáció lépne fel, ugyanúgy orvoshoz kell fordulnia, mint bármilyen más betegség esetén.
Ezek az elvárások azonban nem minden szervezetnél léteznek. Lehetnek olyan egyéb kritériumok,
mint például, hogy a sorstárssegítő tartsa kordában saját problémáit, tudja őket pozitív módon
használni az ügyfelekkel való munkában, fel tudja ismerni, hogy mikor alkalmatlan az ügyfelekkel
való kapcsolatfelvételre.

Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és korlátai. Az olyan sorstárssegítők bevonása, akik még
nem oldották meg saját problémáikat (függőség, lakhatási vagy anyagi nehézségek, kapcsolati problémák stb.) több odafigyelést, támogatást, felügyeletet igényel, motivációjukat jobban kell erősíteni.
Kihívások és lehetséges megoldások

ÐÐ Speciális támogató program kialakítása azon sorstárssegítők számára, akiknek megoldatlan
problémái vannak.

ÐÐ Módszertani, továbbképzési és szupervíziós segítség azon sorstárssegítők számára, akiknek
megoldatlan problémái vannak, illetve a team többi tagjának is. A cél, hogy a sorstárssegítők
tapasztalatait pozitív módon tudják alkalmazni az ügyfelekkel való munkában és a személyes fejlődésben egyaránt.
ÐÐ Önsegítő csoportok létrehozásának támogatása azok sorstárssegítők számára, akiknek
megoldatlan problémái vannak.
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2. Munkaviszonyban álló és önkéntes sorstárssegítők
Érdemes a sorstárssegítők szerepéről a munkaviszony és az önkéntes munkavállalás oldaláról is
elgondolkodni a szervezet sorstárssegítőkkel kapcsolatos terveinek tükrében. Ha egy sorstárssegítő önkéntesként kerül bevonásra, mindenképpen szükséges tisztázni az ügyfelekkel végzett
munkában betöltött szerepkörét és felelősségét. Bíztatjuk a szervezeteket, hogy a fizetett segítő
munkavállalókkal egyenrangúként, vagyis munkaviszonyban alkalmazzanak sorstárssegítőket. A
nagyrészt önkéntes alapon működő, korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező szervezetek számára természetesen egy önkéntes sorstárssegítő program is alternatíva lehet.
Kihívások és lehetséges megoldások

ÐÐ Hiererchia és a sorstárssegítőkkel szembeni konvencionális álláspontok. A vezetőség és a
munkavállók egy részének idegenkedése attól, hogy a sorstárssegítők fizetett munkatársak
legyenek, szerepüket önkéntes feladatokra redukálják.

ÐÐ Külön munkaköri leírások a munkaviszonyban álló és az önkéntes sorstárssegítők számára,
amennyiben releváns.
ÐÐ Az önkéntes sorstárssegítők szerepkörének és határainak világos elkülönítése.

ÐÐ A beazonosított területeken sorstárs tanácsadói rendszer és pénzügyileg fenntartható munkakörök kialakítása.

3. Annak a felismerése, hogy hol érdemes a
sorstárssegítőt leginkább alkalmazni

Ha a sorstárssegítő kellően stabil, és szeretne sorstárssegítőként dolgozni, fontos eldöntenünk,
hogy hol tudná legjobban betölteni ezt a szerepkört: abban az intézményben, ahol maga is segítséget kapott vagy máshol? Különböző nézőpontok és végeredmények léteznek, mindenesetre javasoljuk a kérdés alapos megvitatását.
Ha a szervezet még nem tett lépéseket sorstárssegítők
bevonására, teljesen természetes, ha kétségek merülnek
fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Érdemes a kezdeti ellenálláson
túllendülni és elfogadni, hogy mint minden folyamat, a
sorstárssegítő alkalmazása is változtatásokat igényel
és számos hibalehetőséget rejt magában. Azonban ez
egyben fejlődést is jelent, olyan potenciális és értékes
erősségeket hozhat mozgásba, amelyek a szociális ellátások jövőjét képviselik.
Kihívások és lehetséges megoldások

ÐÐ A teammunka hatékonysága érdekében hasznos
a sorstárssegítők munkájára úgy tekinteni, hogy
a minőséget nem kizárólag a szakértelem, hanem a nézőpontok sokszínűsége is biztosítja.
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4. Annak a nehézsége, hogy a sorstárssegítő
személyes élete nyilvánosságra kerül
A személyes élettörténet elmesélése általában a sorstárssegítés alapvető részét képezi. A saját
tapasztalatok megosztása nélkül nem lehet hiteles bizalmi kapcsolatot építeni – ez sokaknak terhet
jelent a munkában. Másrészről alacsony küszöbű szolgáltatást nyújtó helyen dolgozni nehéz, mivel
a sorstárssegítő maga is átérzi az ügyfelek élethelyzetét:
„… nagyon kemény csoporttal dolgozunk. Kisegítjük őket ezzel-azzal. A sorstárssegítőnek egy
kicsivel több együttérzésre és támogatásra van szüksége a szupervízión. … Ők [szakképzett
segítők] meg tudják húzni a határt úgy, hogy nem kell mindent tudniuk. Nem vonódnak be.
A sorstárssegítő túlságosan bevonódhat az ilyen helyzetekbe, amik néha túl közel vannak a
saját helyzetéhez. Teherré válhat, mert túlságosan jól érted.”

(Jenny, tapasztalati szakértő)

Mindenkinek egyénileg kell eldöntie, hogy milyen mélységig, mikor és hogyan szeretné a saját történetét elmesélni, és ezt a vezetőségnek tiszteletben kell tartania.
Kihívások és lehetséges megoldások

ÐÐ A sorstárssegítőknek gyakran fel kell tárniuk saját élettörténetüket a hitelesség és bizalmi
viszony kialakítása érdekében. Ez többeknek terhet jelenthet.
ÐÐ A saját élettörténet elmesélésének munkamódszerét magasabb szintre kell emelni, ahol
sorstárssegítők helyett tapasztalati szakértőkről beszélünk. A tapasztalati szakértők hasonló élethelyzeteket éltek meg, de tőlük nem várjuk el, hogy feltárják életttörténetüket,
hanem tanácsaikkal segítik a team vagy szervezet munkáját.

5. Képzés, szupervízió és egyéb szervezeti támogatások

A hajléktalanellátásban és általában a szociális szférában dolgozóknak speciális képzésre van
szüksége. Ez a sorstárssegítőkre is érvényes. A sorstárssegítőket tovább kell képeznünk, mielőtt
megkezdik munkájukat. Ennek egyik bizonyosan legjobb módja, ha szakmai tapasztalatot szereznek és különböző szociális intézményekkel kerülnek kapcsolatba. Az értő figyelem művészete,
az ügyfelekkel közösen folytatott reflexió, kommunikáció stb., mind a hatékony szociális munka
elengedhetetlen alkotóelemei. A szociális munkában való képzettség és a tanácsadói technikák
összhangban működnek a sorstárssegítő egyedülálló kompetenciájával: kimeríthetetlen élettapasztalatával.
Kihívások és lehetséges megoldások

ÐÐ A formális képzés hatására a teamen belüli kommunikációban egységes nyelvi kódok alakulnak ki. A túlságosan szakmai nyelvezet korlátozhatja a sorstárssegítő önkifejezését és
reflexióit a segítő folyamat során.

ÐÐ Másrészről két eltérő nyelvezet használata csökkentheti egyes team tagok érzékenységét
(szakképzettek vs. saját tapasztalattal rendelkezők) és akadályozhatja egymás megértését.
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ÐÐ A szakzsargon átvétele az ügyfelekkel való kommunikációban megnehezíti a saját élettörténet és az ügyfelekhez közeli nyelvezet használatát.
ÐÐ A sorstárssegítők képzését saját szükségleteikhez kell igazítani.

ÐÐ A vezetés szenteljen figyelmet a továbbképzésre és annak hozzáadott értékére mind a segítő folyamatban, mind az egész team munkájában.
ÐÐ Önkéntes munkatársak bevonása a teammunka értékelésében.

ÐÐ Sorstárs tanácsadók közötti kölcsönös tapasztalat- és jó gyakorlatok cseréje.

6. A félelmek legyőzése alapvető fontosságú: a sorstársak hajléktalanellátásban
történő alkalmazásának korlátai, félelmek, kockázatok és a felelősség kérdése
A sorstárssegítőket bevonó, lakhatási programot megvalósító teameknek tisztában kell lennie bizonyos korlátokkal, félelmekkel és kockázatokkal, és pontosan kell a felelősségi köröket meghatározniuk. Az a cél, hogy a legelső pillanattól kezdve legyen világos mind a sorstárs, mind a szakképzett
segítők szerepe.
A sorstárs a saját élethelyzetéhez hasonló, sérülékeny helyzetben lévő emberekkel fog együtt
dolgozni. Ez a tükör-effektus kiválthat együttérzést és azt a vágyat, hogy minőségi szociális segítséget nyújtson, melynek alapját saját élettapasztalata teljes mértékű megértése képezi. Ez azonban
érzelmileg is hatással lehet a sorstárssegítőre, feltéphet olyan sebeket, amik még nem gyógyultak
be teljesen. Ezért is kiemelten fontos, hogy a sorstárssegítő stabil élethelyzetben legyen és számíthasson a többi team tag bizalmára.

Ebben az értelemben a teamnek is alkalmazkodási időszakra van szüksége, amely alatt túlléphet a
kételyein és mindenek felett legyőzheti előítéleteit azzal a sorstárssegítővel szemben, aki korábban
utcán élt és most e tapasztalata alapján csatlakozik a teamhez. A legsérülékenyebb emberekkel
kapcsolatos mítoszok és előítéletek nem csak a társadalomban, de a szociális segítő teamekben is
jelen vannak. Ezért szükséges a nyitott és megkérdőjelező attitűd fenntartása.
Az Arrels tapasztalatairól, a sorstárssegítők alkalmazása során felmerülő felelősségi körökről, korlátokról és kockázatokról olvashatsz még többet.
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