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Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban
Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk)
Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van: Andris 2 éves, Palika 3 hónapos. Három éve került a kisvárosba, akkor
ismerkedett meg férjével, Péterrel. Péter három műszakban dolgozik, s emellett próbálja felújítani azt a régi
házrészt, ahol laknak. Klári arról panaszkodott, hogy nincsenek itt barátai, sokat van egyedül, Péterre alig
számíthat.
A történetben nincs semmi rendkívüli. A család teljes, van hol lakniuk, van mit enniük, a családfőnek van
munkahelye. Az édesanya mégis elsírta magát, amikor az Otthon Segítünk Szolgálat segítségét kérte.
Az Otthon Segítünk Szolgálat önkéntese, Margit négy hónapja látogatja a családot. Az elmúlt hónapok alatt
sok mindenről beszélgettek. Klári elmesélte, hogy három évvel ezelőtt szinte elmenekült otthonról, amikor
összeveszett a szüleivel. Az új helyen Péterrel hamar összejöttek, rövidesen Klári teherbe esett.
Összeházasodtak. Most becsapottnak érzi magát, szeretne szakmát tanulni, úgy érzi, kényszerpályára került.
Péterrel egyre kevésbé értik meg egymást. Szerinte Péter a munkába menekül, csak hogy ne kelljen vele
beszélgetnie.
Kezdetben Margit rengeteget hallgatta Klárit. Hagyta, hogy Klári kiöntse a szívét, és szavakba öntse mindazt,
ami bántja. Máskor próbálta biztatni, hogy mozduljanak ki, menjenek együtt sétálni. Kereste és dicsérte
Kláriban, amit felismert: ha kedves volt a gyerekeivel, ha rendet tudott tartani a lakásban, ha voltak tervei és
ötletei a jövőre nézve.
A szervező és Margit kéthavonta elbeszélgettek arról, hogyan alakul a segítő kapcsolat. Margit elmondta, hogy
jól esik neki az a bizalom, ahogy Klári feléje fordul, s nagyon élvezi a kicsiket. Nem gondolta volna, hogy
ennyit jelenthet egy másik anyukának az ő segítsége. A szervezővel az is szóba került, hogy ilyen és hasonló
történetekből fakad sokszor egy széthullott család vagy egy szenvedélybeteg édesanya.
Az Otthon Segítünk Szolgálat rövid bemutatása.
Az „Otthon Segítünk” sok szempontból egy hagyományos értelemben vett nagycsalád támogató szerepét tölti
be olyan kisgyermekes szülők számára, akiknek rokonaik vagy barátaik bármilyen okból nem tudnak segíteni.
Sok kisgyermeket nevelő szülő időnként úgy érzi, hogy túlzottan kimerült, és erőit meghaladják a kisgyermek
nevelésével járó nehézségek. A Szolgálat segítsége különösen olyan szülőknek lehet hasznára, akik
gyermeküket egyedül nevelik, akik több, még nem iskolás korú gyermeket nevelnek, esetleg lehangoltsággal
vagy egészségügyi problémákkal küzdenek, vagy nem olyan régen telepedtek le a környéken.
Saját szülői tapasztalattal rendelkező, felkészített önkéntesek látogatják a segítséget kérő családokat. A
segítés a család otthonában zajlik és ingyenes. Az önkéntes rendszeresen (pl. minden héten kedden 10-től 12ig) meglátogatja a családot, idejét és barátságát kínálja fel a családnak. Nem helyettük végzi a feladatokat,
hanem velük együtt. Sok-sok beszélgetés, közös séta, közösen végzett házimunka, hivatali ügyek közös
intézése, más közös tevékenységek során az önkéntes célja, hogy megerősítse a szülőt saját szülői
szerepében. Fontos hogy megértéssel és elfogadással közeledjen a családhoz. A tapasztalat és a barátság
mellett elsősorban derűt próbál vinni a család életébe.
Az önkénteseket képzett szervező fogja össze. Az ő feladata a felkészítés megszervezése, majd a segítő
munka során a rendszeres kapcsolattartás, rendszeres havi találkozások, esetmegbeszélések levezetése. A
szervező felelőssége, hogy az önkéntesek tisztában legyenek a szolgálat határaival és betartsák azokat. Ha
egy önkéntesnek a segítő munka során tanácsra, támogatásra van szüksége, problémája vagy gondja merül
föl, a szervező feladata, hogy segítsen neki, esetleg átvegye az eset kezelését, szakmai segítő szervezethez
forduljon, stb. A szervező az önkéntest nem hagyhatja magára egy számára terhes kapcsolatban.

Sok esetben az Otthon Segítünk Szolgálat híd szerepét tölti be a szakemberek felé. Azokat a családokat, akik
nem mernek szakemberhez fordulni, vagy nincs elég információjuk, az önkéntes támogathatja ebben (pl
elkíséri a szakemberhez, tudja a szakember nevét, vagy elmeséli, mi vár ott rá, stb).
Az Otthon Segítünk Alapítvány egy országos szervezetbe fogja össze a helyi szolgálatokat. Szakmai
támogatást nyújt a szervezőknek, koordinálja az országos és nemzetközi szintű kapcsolatokat.
Helyzetkép: Miért nehéz a kisgyermekes időszak egy család életében?
Az első kisgyermek megszületésekor gyökeresen új élethelyzetbe kerülnek a fiatal szülők. Hirtelen roppant
sok a kötöttség. Fárasztó, hogy éjszaka is többször föl kell kelni. Sok szülőt megriaszt a felelősség súlya.
Az új életritmus sokszor monoton. Nem könnyű megtalálni a pihenésre alkalmas időt: ebből az új feladatból
már nem lehet kiszállni, nincs szombat és nincs vasárnap.
Sok a bizonytalanság. Az egész kisgyermekes életkort meghatározza, hogy tele van előre nem tervezett,
váratlan, kiszámíthatatlan helyzetekkel. (Azt hiszem, ez adja egyúttal ennek a korszaknak a báját is: hogy
egy új emberke élete kezdődött el. Aki csupa titok, akinek önállósága van, ugyanakkor még teljesen a szüleire
szorul.)
Sok fiatal édesanya bezártnak érzi magát: hiányoznak neki a külső kapcsolatok. Nehéz beállítani az
egyensúlyt saját személyes vágyaink és a gyermekeink szükségletei között. A külső hatások csak felnagyítják
ezt a problémát: egyszerre hangoztatják azt, hogy valósítsd meg önmagadat, és azt, hogy egy jó anya mi
mindent nyújt gyermeke számára. Sok szülő elégedetlen önmagával és kevésnek érzi magát, akár amiatt,
hogy nem elég jó szülő, akár amiatt, hogy nincsenek sikerei.
Sok családnak az okoz nehézséget, hogy olyan családi mintákat örököltek, amelyek már nem felelnek meg
saját életvitelüknek. Néha a szakértői hozzáállás ássa alá a szülők önbecsülését és saját szülői képességükbe
vetett hitüket.
Ezeket a „természetes” nehézségeket felnagyítják a betegségek, családi konfliktusok, megélhetési gondok,
egyedüllét, testvér-konfliktusok, stb. A kisgyermekes családok vállán sokszor többszörös terhelés van, mivel
egyidőben kell a munkahelyi egzisztenciát megerősíteni, a lakás kérdést megoldani, a párkapcsolatot
stabilizálni, valamint a családi életritmust kialakítani.
Ebbe a helyzetbe viszi el az Otthon Segítünk Szolgálat azt, amit régen talán egy több generációs nagycsalád
magától is nyújtott: a tapasztalatot, a biztonságot, a kapaszkodót, a jelenlétet, azt az érzést, hogy nem
vagyunk egyedül.
Civil szerveződés, angliai gyökerek.
A civil szerveződések sajátos jellemzője, hogy érzékenyen tudnak reagálni a társadalom problémáira. A
szakmai segítő háló struktúráltsága, tagoltsága, precízen definiált probléma-megközelítése miatt sokszor nem
képes gyorsan és rugalmasan reagálni új társadalmi jelenségekre. A civil társadalomból, alulról induló
kezdeményezések viszont sokszor felismerik a szociális háló egy-egy hiányát, és képesek merész
elhatározásokra, új ötletek megvalósítására.
Az Otthon Segítünk Szolgálat (eredeti angol nevén Home-Start) is hasonló módon született 1973-ban
Angliában. Alapítója, Margaret Harrison szociális munkásként hátrányos helyzetű, krízis-helyzetbe került
családokon próbált segíteni. Egy idő után föltette magának a kérdést: miért nem próbálunk meg tenni valamit
az elején, amikor ezek a családok még nem omlanak össze? Kezdeményezésére önkéntesek, akik maguk is
szülők, elkezdtek látogatni fiatal családokat.
A segítés módja nagyon egyszerű.
A szolgálat egyik ereje abban van, hogy roppant egyszerű. Aki átélte szülőként a kisgyermekes éveket, az tud
segíteni annak, akinek most vannak kicsi gyerekei. Hogyan segít? Rendszeres jelenléttel. Egy új emberi
kapcsolatot ajánl föl a szolgálat a segítséget kérő családoknak. Hogy egy felkészített önkéntes, aki maga is
szülő, rendszeresen meglátogatja őket, saját otthonukban. Eljön, ráér, jelen van, és úgy segít, mint egy jó
barát vagy nagymama.

A segítés lényege az emberi kapcsolat (barátság), annak egyediségével, változatosságával. Ahogy nem
vagyunk egyformák, úgy a segítők is különféle módon közelítenek a családokhoz. Vannak, akik beszédesek,
vannak hallgatagok, vannak lendületesek, vannak türelmesek. A szervező feladata, hogy párosítsa a
segítséget kérő családokat és az önkénteseket. Ennek sok egyszerű, gyakorlati oldala is van (pl a közlekedés,
ki mikor ér rá), de emellett fontos, hogy a segítő jól illeszkedjen a család problémáihoz.
A segítés középpontjában az otthon lévő szülő áll, ez általában a fiatal édesanya. A Szolgálat megközelítése
az, hogy a gyerekeknek azzal segítünk a legtöbbet, ha a saját szülőjétől kap egyre több odafigyelést,
megértést és szeretetet. (rendszer-szemléletű családsegítés). Ha tehát az édesanyát megerősítjük saját
szerepében, segítünk neki felismerni saját értékeit, gyermekei értékeit, az egész család működését segítjük.
(Gondoljunk csak bele, mennyivel jobb érzés egy apának is egy olyan családba hazaérkezni, ahol a feleség
nem csak kesereg…)
Az egyedi, emberi kapcsolaton keresztül kettős üzenetet tükrözünk a család felé. Egyrészt elfogadjuk és
tiszteljük a másik embert, őt, a személyt, egyediségében, értékeivel. Másrészt rávilágítunk arra, hogy más is
van hasonló cipőben, nincs egyedül a problémáival. A helyzetük egyszerre egyedi és tipikus.
Az önkéntesek a felkészítés során sok helyzetet és példát beszélnek végig. Fontos, hogy megtanuljanak
ráhangolódni arra a segítési módra, hogy nem nekik kell megoldani a család problémáit. Az ő szerepük nem
az, hogy utat törjenek, hanem az, hogy a család mellett álljanak, kísérjék őket életük egy nehéz
szakaszában.
Az Otthon Segítünk Szolgálatban hangsúlyozza, hogy derűsen és megértéssel fordul a családok felé. A derű
már önmagában is gyógyít. Egy kisgyermek megnyilatkozása, jelenléte sok derűs, kedves vonást tartalmaz.
Fontos, hogy a család ezt is észrevegye, ne csak a problémákat és nehézségeket.
A Szolgálat bemutatására használt legkedvesebb hasonlatunk egy kis fa és mellette egy karó.
A kisgyermekes család olyan, mint egy fiatal fa. Előtte az élet, a növekedés lehetősége. De sokszor segítségre
van szüksége. Néha nem is kell több segítség, mint egy egyszerű karó. A karó: aki már egy tapasztaltabb fa
darabja, ezért elég erős. A karó célja, hogy a kis fa növekedjen, ne ő. Különben elvenné az életteret, és a
fiatal fa csak gyöngülne.
És a kis fa megerősödik, és nem lesz többé szüksége karóra. Egyre több gyümölcsöt érlel. A karó pedig
átkerülhet egy újabb fiatal fa mellé.
Önkéntesség.
Az önkéntesek a szolidaritást és a társadalmi felelősség-vállalást testesítik meg környezetükben: én is voltam
kisgyermekes édesanya vagy édesapa, nekem is voltak gondjaim és örömeim, s most szívesen segítek ebben
másoknak.
Az Otthon Segítünk Szolgálatok időről időre új önkénteseket toboroznak. Keresik és megszólítják azokat az
embereket, akik rá tudnak szánni rendszeresen heti néhány órát önkéntes családsegítésre. Önkéntesnek bárki
jelentkezhet, akinek van saját szülői tapasztalata. Ha a szervező azt tapasztalja, hogy a jelentkező
önkéntesből hiányzik a kellő nyitottság, a tolerancia, a megbízhatóság, egyáltalán nem képes másokat
meghallgatni vagy titkot tartani, akkor visszautasítja az önkéntes jelentkezését. A szervező viseli annak a
felelősségét, hogy az önkéntesek megfelelő segítő attitűddel közelítsenek a családokhoz.
Az alapvető normák közösek, de ettől eltekintve az Otthon Segítünk Szolgálatban nagyon sokféle segítő
dolgozik. Vannak fiatalabbak, idősebbek, nagycsaládosak és egy gyermekesek, értelmiségiek, vállalkozók és
fizikai dolgozók. Sokféle ember jól érzi magát egy csapatban és együtt tud gondolkodni a családok
segítéséről.
Az anyaság és a szülői lét megbecsülése.
Az Otthon Segítünk Szolgálat középpontba helyezi és értékeli a szülői létet. Ez pedig közös élménye sok
embernek: ahogy szülővé váltak és szülővé értek, kudarcok, örömök és sikerek árán a gyermekeik mellett. A
társadalom jelenleg kevés elismerést nyújt a szülői szerep elvállalásáért. Sok önkéntes számára óriási élmény,
hogy mindaz, ami eddig féltett titka volt, amiről eddig oly keveset beszélt, amiért eddig oly kevés elismerést

kapott, az ő édesanyai vagy édesapai léte itt hirtelen értékessé válik. Nemcsak az ő számára értékessé, de
olyan kinccsé, amiről sokat szabad és kell beszélni, és ami mások számára is érték lehet.
Az Otthon Segítünk Szolgálat elkötelezi magát bizonyos értékek mellett. Ilyen a család, a gyermek, az
anyaság, az apaság. De ugyanakkor érzékeny és toleráns. Az önkénteseknek nem dolguk, hogy saját
ötleteiket elmondják és képviseljék. (Persze szívesen elmondják, ha azt a család kérdezi.) Ezt könnyű így egy
mondatban leírni. De a gyakorlatban szinte minden esetben kiderült, hogy ahogy épültek ki a segítő
kapcsolatok, az önkéntesek furcsa csodálkozással vettek tudomást a család valamely vonásáról. Ki az étkezési
szokásokról, ki a rokonokkal való kapcsolattartásról, ki a gyereknevelés valamely vonásáról jegyezte meg,
hogy ő azt másképp csinálná. Az esetmegbeszéléseken, amikor az önkéntesekkel havonta egyszer közösen
elbeszélgetünk arról, hogyan érzik magukat a segítő kapcsolatban, újra és újra föltesszük magunknak a
kérdést, hogyan lehet és kell tolerálni egymást, és mi is az önkéntes szerepe ott, a konkrét családban.
Felkészítő tanfolyam.
A jelentkező önkéntesek egy 40 órás felkészítő tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyamnak hármas célja van:
Első, hogy ismereteket ad mindarról, amire a segítő munka során szükség lehet. (Pl: az Otthon Segítünk
Szolgálat elvei és működése, az Otthon Segítünk Szolgálat gyakorlati módszerei, az önkéntes szerepe, a
szervező szerepe, a helyi segítő háló, tudnivalók a gyermekvédelemről)
Második célja az önkéntesek meglévő képességeinek fejlesztése.(Pl: a meghallgatás és a kommunikáció
képessége, titoktartás, szülői készségek)
Harmadik célja pedig a közösség teremtés. A segítő munkát nehéz egyedül végezni. Ehhez egy közösség
támogatása adhatja meg a hátteret. A tanfolyam lehetőséget ad a többi önkéntessel való megismerkedésre, a
szervezővel való kapcsolat kialakítására, hogy a Szolgálatban megtapasztalt öröm közös örömmé váljon, s az
önkéntes munka során felmerülő nehézségeket legyen kivel megosztani.
A tanfolyam során sok lehetőség van arra, hogy saját szülői élményeit ki-ki fölelevenítse. Mindenki annyit oszt
meg ezekből az élményekből, amennyit jónak lát és amennyiről szívesen beszél. A felkészítő tanfolyam segít
az önkéntesek önértékelésében és megerősíti őket.
Segítés védett környezetben.
Sokan vannak, akik szívesen segítenek embertársaiknak, de nem találják ehhez az utat vagy félnek az
esetleges következményeitől. Hogy induljak el? Kinek segítsek, hogyan lépjek vele kapcsolatba? Mi lesz, ha
nem tudom, mit tegyek? Mi lesz, ha a család visszaél a helyzettel vagy rám akaszkodik? Veszélyes-e amit
elkezdek?
Az Otthon Segítünk Szolgálat egy jól struktúrált, ugyanakkor egyszerű keretet biztosít a családsegítéshez.
Nem az önkéntes lép elsőként kapcsolatba a családdal, hanem a helyi szolgálat szervezője. Az ő dolga, hogy
kiszűrje azokat az eseteket, amelyek nem az Otthon Segítünk Szolgálat hatáskörébe tartoznak. Az ő dolga,
hogy tisztázza a családdal a segítés kereteit (pl az önkéntes nem áll bármikor ugrásra készen a család
rendelkezésére, nem vállalunk rendszeres gyerekőrzést, a segítés előbb-utóbb véget ér, stb) Egy szóbeli
szerződést köt a családdal, hogy meddig és mit vállalnak. Bevezeti az önkéntest a családba, s innentől
kezdődőnek a heti, rendszeres családlátogatások.
A szervező felelőssége, hogy támogassa az önkéntest, ha szükség van rá. Segítsen neki, ha információra van
szüksége, nehézségekbe ütközik, elfárad, szabadságra menne, kudarcélményei vannak, majd végül a
kapcsolat lezárásában.
Kompetenciák
Fontos kérdés a Szolgálat kompetenciája. Itt nem szakemberek, hanem önkéntesek dolgoznak. Nem vehetjük
át a szakemberek felelősségét. Fontos, hogy gyermekvédelmi vagy orvosi problémák esetén ne nyújtson a
Szolgálat alibi-terápiát.
Az Otthon Segítünk Szolgálat kérdésfölvetése mindig ez: előrébb viszi-e a családot, ha 3 hónapon át hetente
egyszer vagy kétszer meglátogatja a családot az önkéntes? Ha mindez csak elfedné a problémát (pl nem

menne el szakpszichológushoz a depressziós édesanya, mert ő mindent meg tud beszélni az önkéntessel),
akkor nem szabad elvállalni a családlátogatásokat. Ugyanígy nem segítség az sem, ha az önkéntes elintézi a
család ügyeit, vagy átvállalja döntéseiket.
A Szolgálat átmeneti segítséget tud nyújtani, olyan esetekben, amiben egy igazi jó barát is tudna segíteni.
A szervező feladata, hogy kapcsolatba lépjen a helyi segítő szakemberekkel, és jó együttműködést alakítson ki
velük. A szakemberek felé is tisztázza, mi tartozik az Otthon Segítünk hatáskörébe és mi nem.
Gyermekvédelmi esetet a Szolgálat nem vállalhat el.
A helyi Szolgálatok szervezői
Egy kisvárosban vagy kerületben egy képzett szervező vezeti a helyi szolgálatot. A szervezők felkészítésével
az országos központ, az Otthon Segítünk Alapítvány foglalkozik. A SOTE Magatartástudományi Intézet
munkatársai kidolgoztak egy 140 órás képzési protokollt. Ennek során a segítő munkára, a Szolgálat
szerepére és határaira, kapcsolattartásra, vezetői feladatokra készítik fel a jelentkezőket. Mivel a szervezői
csoport kialakulása is lényeges, a képzés kiscsoportos formában, tréning jelleggel zajlik. A képzést írásbeli és
szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam elvégzése után kezdhetik meg a szervezők a helyi Szolgálatok kiépítését,
önkéntesek toborzását, szakemberekkel való kapcsolatokat, stb. A szervezőknek kéthavonta továbbképzés és
szupervízió van Budapesten.
Hol tartunk most?
Az Otthon Segítünk Szolgálat 2001-ben indult Magyarországon. Évente egyszer kerül sor szervező-képzésre
az országos központban. Jelenleg 35 szervező dolgozik 22 településen, illetve Budapesten.
Az angol mintával ellentétben nálunk ma még a szervezők is ingyen dolgoznak. Pályázatokból próbálják a
felmerülő költségeket biztosítani.
Kb 280 önkéntes kapcsolódott be eddig a segítő munkába. Évente mindig újabb önkéntes toborzásra és
felkészítő tanfolyamra kerül sor a településeken, mivel az önkéntesek közül sokan csak néhány évre tudják
vállalni a segítő munkát. (Életállapotuk megváltozik, munkába állnak, újabb gyerekük születik, más családi
kötelezettségük lesz.)
Nem egyszerű feladat a családok bizalmának megnyerése. Sokszor tapasztaljuk, hogy azok, akiknek igazán
szükségük lenne segítségre, nem merik kérni. Jelenleg 150 családot segítünk, szerte az országban.

