
Hogyan mérjük fel társas  
támogatottságunkat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokan úgy gondolják, nagyon kevés segítségre számíthatnak nehéz élethelyzetekben.    
A kérdés az: valóban így van? Nem becsüljük-e le azoknak az embereknek a számát, 
akikre valóban számíthatunk? Hogyan mérjük fel saját társas támogatásunkat? Hogyan 
döntsük el, kitől mit kérhetünk? Ennek tudatos végiggondolására számos technika 
létezik. 
 

Segítségként szóba jövő személyek feltérképezése 

 Vegyünk elő egy papírt. Rajzoljunk a közepére egy pontot, ez jelképez minket. 
Rajzoljuk be azokat az embereket, amelyekkel kapcsolatban vagyunk, először a 
családtagjainkat, majd a rokonainkat, barátainkat, kollegáinkat. 

 Miután minden lehetséges személyt jeleztünk a papírunkon, egyenként, kivétel nélkül, 
gondoljuk át mindegyiküknél, milyen konkrét dologban kérhetünk segítséget tőle. 
Ezek a kérések legyenek mindig nagyon pontosak és jól meghatározottak. Például: 
„Találkozzunk és beszélgessünk, mert ő az, akiről úgy érzem, meg tudok vele osztani 
egy súlyos titkot.” Vagy: „Ő elhozhatná a gyerekemet az oviból.” Vagy: „Ő közvetíthet a 
főnökömmel való nézeteltérés rendezésében.” 

 Ha nem sikerül felidézni, kitől mit kérhetünk, vagy ha biztosak akarunk lenni a 
dolgunkban, két dolgot tehetünk még: 

a) Kérdezzünk meg valakit, akivel nagyon bizalmas kapcsolatban vagyunk, és ismeri 
a helyzetünket, hogy szerinte kitől kérhetnénk segítséget. Egy külső szemlélő 
hasznos adalékokkal szolgálhat ahhoz, hogy valójában miben is szorulunk 
segítségre, és ezt kitől kérhetjük. 

b) Idézzük fel, hogy a múltban kértünk-e a papíron jelzett személyektől valamit, és 
ők hogyan teljesítették kérésünket. Gyakran nem gondolunk ezekre a múltbeli 
tapasztalatokra, mert annyira a jelen probléma megoldása köti le a figyelmünket, 
pedig hasznos emlékezni arra, hogy a segítségként szóba jöhető személyekkel 
kapcsolatban milyen tapasztalatokat szereztünk. 
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János 35 éves férfiember, nős, két gyermek apja. Egy gazdasági elemzéssekkel és statisztikával 

foglalkozó középvállalat alkalmazottja. Karrierjében szépen halad előre, munkájában egyre 

nagyobb rutinra és szakértelemre tesz szert, ezért egyre több saját, „külön megbízást” is kap, és 

vállalkozóként más cégeknek is dolgozik. Feladatait mindig precízen, nagy munkabírással végezte. 

Az elmúlt 1–2 évben már napi 10–11 órát dolgozott. Az utóbbi hónapokban gyomorpanaszai 

alakultak ki, végül orvoshoz fordult, aki gyomorfekélyt diagnosztizált, és a gyógyszeres kezelés 

mellett életmódváltozást javasolt. János be is tartott egy sor diétára vonatkozó szabályt, de 

munkatempóján változtatni nem tudott. Mint kiderült, feladatait legszívesebben egyedül látta el, 

mert ilyenkor volt csak biztos abban, hogy azok elvégzésével meg lesz elégedve. Amikor 

megkérdeztük, szerinte milyen a viszonya a környezetében lévő kollégákkal, barátokkal, azt felelte: 

kiváló. Amikor azt kérdeztük, kitől kaphatna segítséget a munkájában, ha nehéz helyzetbe kerül, 

rövid gondolkodás után zavarba jött, és azt mondta, hogy tiszta szívvel senkit sem zaklatna 

ilyesmivel, mivel fél attól, hogy ez rontaná a jó kollegiális viszonyát a többiekkel. Ezek után arra 

kértük, sorolja fel a kollégáit, és mindenkivel kapcsolatban mondja el, milyen apró, jelentéktelen 

segítséget lehetne tőle kérnie. János egy egész délutánt töltött a feladat elvégzésével, és mint 

mondta: „mintha hályog esett volna le a szeméről”. Elkezdett bizonyos helyzetekben apró 

segítségeket kérni kollégáitól. Egy idő múlva kiderült, hogy feladatait rövidebb idő alatt, kevesebb 

stressz árán is meg tudja oldani, és a kölcsönös segítségnyújtás következtében kollegiális viszonyai 

nem romlottak, hanem nagyon sokat javultak. A kézzelfogható, mindennapi segítség és támogatás 

szükségességének felismerése, ennek kiaknázása és kölcsönös biztosítása nagyobb munkahelyi 

hatékonyságot, kevesebb stresszt, több barátot és jobb életminőséget hozott számára. 
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Segítségként szóba jövő szervezetek feltérképezése 

Sokan nincsenek tisztában azzal, milyen segítő szervezetek vannak a lakhelyükön, és 

még kevesebben vannak azok, akik pontosan tudják, kitől pontosan milyen segítséget 
kérhetnek. Ennek a feltérképezésére több lehetőségünk is van. 
 
Felhívjuk az önkormányzat szociális irodáját, elmondjuk, miben kérnék segítséget 
(például tartósan rossz a kedvünk, nem tudjuk hazahozni a gyermekeinket az oviból, 
mert még dolgozunk akkor, amikor értük kellene menni, elegünk van a munkánkból, de 
nem tudjuk, hogyan találhatnánk újabb munkahelyre stb.). A szociális iroda képviselői el 
tudják mondani,  hogy a lakhelyünkhöz közel milyen civil vagy hivatalos segítőszolgálat 
foglalkozik a problémánkkal. Ahol van Civil Iroda, ott őket is érdemes megkérdezni, de a 
családsegítőnek is telefonálhatunk. A telefonos lelki segélyszolgálatok ingyenesen, név 
nélkül hívhatók, és amellett hogy lelki tanácsadást nyújtanak, azt is elmondják, hogy kitől 
tudunk gyakorlati segítséget kérni. 
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Hogyan kérjünk segítséget? 

Segítséget kérni sokak számára a legnehezebb kommunikációs feladatok egyike. Emiatt 
sokan hímeznek-hámoznak a segítségkérés közben, ettől még kényelmetlenebbül érzik 
magukat, minek következtében kényelmetlenül érezheti magát a másik ( a „megkért”) 
ember is. 

 
A segítségkérés a következő lépésekkel megkönnyíthető: 

 Előre tervezés: Előre eltervezzük, hogy mit fogunk mondani. Ezt nagyjából mindenki 
tudja, de mivel nem fogalmazza meg előre, később zavarba jöhet, ezért a helyzetben 
a megfogalmazások nem sikerülnek elég pontosra. 

 Pontos, jól körülhatárolt kérdés megfogalmazása. Kerüljük a „Tudnál segíteni?” 
kérdést, és részesítsük előnyben a „Tudnál segíteni abban, hogy…” típusút, vagyis 
konkrét dologban kérjünk segítséget. 

 Csak olyat és annyit kérjünk, amennyi valóban elvárható a másik embertől. 

 A kérést határozottan fogalmazzuk meg: „Kérlek, segíts abban, hogy…” 

 

Hogyan kezeljük az esetleges elutasítást? 

Ha az illető elutasítja a segítségkérést, köszönjük meg, hogy meghallgatott bennünket, 
és kérdezzük meg, mit tenne ő ebben a helyzetben. A tanács lehet hasznos, de 
természetesen csak akkor kell elfogadnunk, ha mi is hasznosnak ítéljük. 
 
Segítséget kérni sokszor elég nehéz, kényelmetlennek, esetleg megalázónak tűnhet. 
Mégis, az a lépés, hogy vállaljuk ezeket a kényelmetlen, negatív érzéseket, és mindezek 
ellenére segítséget kérünk, nagyon hatékony lépés a stressz kezelésében. 
 
Egyfelől valóban kapunk segítséget (a tapasztalatok szerint többször, mint gondolnánk). 
 
Másfelől, képesek voltunk negatív érzéseink ellenére tenni egy lépést a megoldás felé, 
vagyis képesek voltunk a negatív érzéseinken úrrá lenni, és ezek ellenében cselekedni, 
így tulajdonképpen képessé váltunk egy negatív érzelmünk kontrollálására. 


