A sorstársak integrálásának céljai:
A sorstársak és a munkájuk által hozzáadott értékek integrálásának
különféle céljai vannak. Ide tartozik a saját gyakorlat fejlesztése, a szociális
programok reális jövőképének kialakítása, kísérés az alkalmazkodási
folyamat során…

„Egyenrangú kapcsolatban, együttérző támogatással kísérjük végig a
változást.”
Nyilvánvaló, hogy a lakásba költözéssel járó alkalmazkodási időszak során az
egyén saját tempóját kell figyelembe vennünk, mivel nagy erőfeszítésbe kerülhet
megszoknia egy teljesen új környezetet. Ahhoz, hogy ezt az erőfeszítést minél
jobban megértsük, alapvető fontosságú a sorstárs segítő jelenléte, aki tökéletesen
ismeri, hogy hogyan zajlik ez a folyamat.

„Biztosítsunk az ügyfélnek mentort, aki ott van mellette az esetleges
krízisek alatt is.”
Amikor valaki utcáról lakásba költözik, számos tényező idézhet elő krízist. A
sorstárs segítő ott tud lenni az ügyfél mellett, hogy átsegítse a nehéz
időszakokon. A sorstárs segítő tudatában van annak, hogy mekkora erőfeszítésre
van szüksége az ügyfélnek a stresszes pillanatokban. Segít neki azt az utat
bejárni, amiben az ügyfél és a támogató team közösen megegyeztek.

„Aktív részvétel az élettapasztalatok megosztásában a felépülési folyamat
erősítése érdekében.”
A sorstárs segítő bármikor képes átadni saját, megélt tapasztalatait, amikor ezt
szükségesnek érzi. A tapasztalatok átadása egy olyan eleven eszköz, ami segít

megértetni, hogy nincs két azonos folyamat, minden egyén a saját tempójában
bontakozik ki.
„A sorstárs segítők szakmai szerepének megerősítését, annak előnyei
ellenére, csak kevés szervezet vállalja fel.”
Egyes szervezeteknél évek óta tevékenykednek sorstárs segítők. Elvárás, hogy
részt vegyenek valamilyen terápiás csoportban, ahol a csoportvezető első kézből
ismeri, hogy a résztvevők milyen érzésekkel vesznek részt a folyamatban.
Érdekes módon más szervezetek azonban még mindig vonakodnak a sorstárs
segítők teambe történő integrálásától. Az Elsőként lakhatást modellnek
köszönhetően a sorstárs segítés előnyei széles körben ismertté váltak.

„A multidiszciplináris team megközelítést különböző kiegészítő
gyakorlatokkal kell népszerűsíteni.”
Minden szakképzett segítő más módon képes támogatni ügyfelét. A sorstárs
segítőnek úgy kell kidolgoznia a saját módszerét, hogy ki tudja egészíteni a
teamet. Ha nem veszik figyelembe az tapasztalaton alapuló segítést mint eszközt
akkor a sorstárs segítés létfontosságú alkotóelemei vesznek el.

„Biztosítsunk elméleti képzést és folyamatos gyakorlati lehetőséget a
sorstárs segítőnek; kapjon meg minden szükséges eszközt ahhoz, hogy
végezni tudja a munkáját.”
Ahhoz, hogy ki tudják alakítani saját munkamódszerüket, a sorstárs segítőknek
meg kell ismerniük a többi munkatárs gyakorlatát. Ennek érdekében érdemes a
képzés ideje alatt minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy a szakképzett
segítőket minél több területen kísérhessék a sorstárs segítők.

