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Kortárs segítő csoport kialakítása és mentorálása 

 

A kortárs segítés általános alapjai  

 

A kortárs segítés (vagy kortárs tanácsadás, kortárs konzultáció, kortárs támogatás – peer helping, peer 

counseling, peer supporting) azonos vagy hasonló korcsoportba tartozó személyek (általában fiatalok) 

között megvalósuló segítség- és támogatásnyújtás, illetve a másik személyre irányuló aktív figyelem 

(D’Andrea és Salovey, 1983). A kortárs segítés nem feltételez magasan képzett segítőt, hanem a 

természetes segítségnyújtás fogalmából indul ki (Cowie és Sharp, 1996). Egyszerűbb 

megfogalmazásban: a kortárs segítés olyan program, ahol a serdülők megtanulják, hogyan tudják 

korrigálni és pozitívan támogatni egymást (Sturkie és Hanson, 1992). 

 

Egy másik meghatározás szerint a kortárs segítés az aktív figyelem és a problémamegoldó készségek 

használata, párosulva az emberi fejlődéssel és mentális egészséggel kapcsolatos ismeretekkel, annak 

érdekében, hogy konzultáljunk társainkkal, akik hozzánk hasonlóak életkorban, státusban vagy 

tudásban. A kortárs segítés abból az alapelvből indul ki, hogy az emberek képesek a mindennapi 

életben előforduló legtöbb problémájukat megoldani, ha erre kapnak esélyt. A kortárs segítő így nem 

a társa problémáját oldja meg, hanem segíti társát, hogy megtalálja a saját megoldását. A kortárs segítő 

tehát gondolatai és érzései tisztázásában segíti társát, és abban, hogy különböző lehetőségeket és 

megoldásokat próbáljon ki (D’Andrea és Salovey, 1983; Varenhorst, 2004). 

 

Varenhost (2004) a kortárs segítővé válás során kialakuló készségeket a „normál” serdülőkori fejlődés 

idején elérendő pozitív önértékeléssel hasonlítja össze: 1. a fiatal tudatában van annak, hogy ő 

„egyedi” lény; 2. egy pozitívan értékelt csoport tagja; 3. értelmes szerepeket tölt be az életben. 

Kiegészíti ezt a sort még néhány más tényezővel is: a szociális kompetencia fejlődésével (pl. 

barátkozással kapcsolatos készségek fejlődése), a személyes felelősség kialakulásával és 

növekedésével, valamint a segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos tudással: milyen lehetőségek vannak, 

és mi a segítés értelme.  

 

A kortárs segítés hatásmechanizmusának alapját az szolgáltatja, hogy a segítői folyamat résztvevői 

ugyanahhoz a korosztályhoz tartoznak, így feltehetőleg hasonló élményanyaggal rendelkeznek az adott 

életszakaszra jellemző pszichológiai feladatokkal kapcsolatban. Ez adja az empátiás megértés és az 

aktív hallgatás bázisát, melyen keresztül megvalósul a segítő beszélgetés, s támasznyújtás (D’Andrea 

és Salovey, 1983). A kortárs segítők a paraprofesszionális szférába tartoznak szakmai képzéseik és 

biztosított szupervíziójuk révén. A szakmai hátteret általában egy szervezeti keret biztosítja, egy 

csoport, mely tevékenységét szakmai felügyelet alatt végzi. E szervezet idomul az adott környezet 

igényeihez, s ebből következően a segítség színtere meghatározza, a kortárs segítők módszereinek 

hangsúlyait, a segítés megvalósulásának formáit (Catwright, 2005).  

 

Kiből lehet jó ifjúsági közösségszervező? – egy kis marketing kitekintéssel 
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Abból a fiatalból, aki szívesen tölti idejét a közösségi térben, aki törzstag, aki hetente többször is 

megfordul ott, és jól érzi magát benne. Az elkötelezett közösségi térbe járó fiatal érzelmi kapcsolatot 

épít ki a közösségi térrel és annak vezetőjével is, ami leginkább egy barátsághoz hasonlítható. Ha úgy 

gondolkodunk róla, mint valaki, aki a közösségi tér szolgáltatásainak lelkes fogyasztója, aki érzelmi 

interakcióba kerül annak szolgáltatásaival, akkor bármilyen furcsának tűnik is ez első pillantásra, 

valójában fogyasztói hűségről beszélünk, mint marketingfogalomról. 

Azok a cégek - így az Új Nemzedék Központ is - amelyek tudatosan építik márkájukat, pontosan ezt az 

érzelmi elköteleződést fordítják a saját hasznukra, hiszen a „behálózott szolgáltatást igénybevevő” 

még akkor is az általa kedvelt ÚNK márkát fogja fogyasztani, ha a programjainknak van más 

alternatívája (lásd szeretetmárka). 

Azonban az ilyen elkötelezettség kialakítása nem könnyű feladat, éppúgy lépcsőfokai vannak, mint egy 

valódi kapcsolatnak, a véletlen találkozástól egészen az elkötelezettségig. A következő hét lépcsőt 

megjárva egy boldog igénybevevői kört és egy sikeres Új Nemzedék márkát tudhatunk magunkénak. 

 

1. Ismerd meg a márkádat! 

 

A fogyasztó/igénybe vevő–termék kapcsolat a branddel kezdődik. Mielőtt bármilyen lépést tennénk, 

definiálnunk kell, hogy miben különbözik a mi termékünk a versenytársaink termékeitől, azaz miben 

jobb náluk. Ezekre a tulajdonságokra építve kell megkezdenünk a brandépítést.  

Fel kell tehát tenni az alábbi kérdéseket: 

• Mi a közösségi terünk specialitása? 

• Miben jobbak a mi programjaink, mint másokéi? 

• Mi van/legyen itt, amit máshol nem találnak meg a fiatalok? 

• Milyen értékeket testesít meg a közösségi terünk? 

 

2. Találd meg az igazit! 

 

Minden márkának van egy ideális fogyasztója/igénybe vevője, aki képes valóban kapcsolódni ehhez a 

márkához, mert kielégíti az alapvető igényét. A trükk az, hogy ezt a fogyasztót meg is kell találni, azaz 

meg kell határozni, hogy a márkánk milyen fogyasztói vagy társadalmi igény kielégítésére lehet képes, 

és meg kell határozni azoknak a fogyasztóknak a körét, akiknél ez az igény fennáll.  

Az alábbi kérdések megválaszolása segítséget nyújthat ebben: 

• Kik azok a fiatalok, akik szívesen jönnek be? Mi jellemzi őket? 

• Milyen igényeik találnak itt kielégülésre? 

• Melyik életkorú/érdeklődési körű/igényű fiatalból áll a közösségi tér törzsközönsége? 

 

3. Az első benyomásnál dől el minden 

 

Mint minden igazi kapcsolatban, az első három randin már kiderül, hogy komolyra fordul-e a dolog, 

vagy a márka és a fogyasztó/igénybe vevő megmaradnak a flört szintjénél. Ezért az első találkozásokat 

tegyük minél emlékezetesebbé, olyannyira, hogy az első alkalommal belátogató visszatérő vendéggé 

váljon. Nem mindegy, milyen eszközöket használunk, legyenek a programok minél színesebbek, minél 

látványosabbak, interaktívabbak! 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/gyakorlati-tippek-mikrovallalkozasoknak-a-markaepiteshez/
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4. Tedd közhírré! 

 

Mint amikor valaki a világnak is kikiabálná, milyen boldog az új kapcsolatában, a fogyasztó-igénybe 

vevő és a márka viszonyát is publikussá kell tenni. Ehhez meg kell találni a „véleményvezér” 

fogyasztóinkat, azokat, akiknek a véleményére adnak a többiek. A tapasztalat megmutatta, hogy a 

közösségi médiumok térnyerésével a véleményvezérek megnyerésével többet tehetünk ismertségünk 

növeléséért, mint a legtöbb más reklámeszközzel. Kiváló lehetőség a vírusmarketing alkalmazása, vond 

be a fiatalokat abba, hogy minél többet posztoljanak a közösségi tér programjaihoz kapcsolódóan (pl. 

fotók like-olása, stb.)! 

 

5. A közösség (i tér) -ben szerzett élmény számít! 

 

Tudatosan meg kell tervezni és minden ponton növelni kell az (ügyfél)élményt, ráadásul nehézség, 

hogy ha jól teljesítünk, a fiatalok elvárásai emelkednek, amelyeket újból és újból túl kell szárnyalnunk, 

de a befektetett idő és pénz megtérül! 

 

6. Mélyítsük el a kapcsolatunkat! 

 

Ha már megszerezted a fiatal „fogyasztót”, a kapcsolat új szakaszba lép. Habár a fiatal már ismeri, 

kedveli, magáénak érzi a közösségi teret, mint minden új kapcsolat, ez is kissé törékeny. Ebben a 

szakaszban özönlenek a visszajelzések a fiataloktól, fontos, hogy ezekre a jelzésekre érkezzen válasz a 

részünkről, ne „hagyjuk magukra” a kapcsolatban. 

 

7. Tartsuk fent az érdeklődést! 

 

Minden kapcsolat hajlamos ellaposodni olykor-olykor, ezeken a szakaszokon az újdonságok és a hírek 

áradata lendítheti át a márkát és a fogyasztót. Lássuk el újdonságokkal, kampányokkal, hogy 

fenntartsuk az érdeklődésüket! 

 

 

Hogy találjuk meg a véleményvezéreket? 

 

Azok a személyek, akiknek a szava számít a fiatalok szemében, kulcselemét jelentik a márkaépítésnek, 

így fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki – és ápoljunk – velük. Ez azonban sokszor nem könnyű 

feladat, ezért öt lépésben összefoglaltuk, mi lehet a kulcsa ezeknek a fontos kapcsolatoknak:  

Menjünk közéjük, keressük őket, beszélgessünk velük, keressük azokat, akiknek a szava számít 

közöttük! 

 

Ajánljunk fel valamit! 

 

Adj három dolgot, és kérj egyet – egyszerűbben szólva kínáljunk többet, mint amit elveszünk. Ha 

véleményvezérekkel tárgyalunk, vegyük figyelembe, hogy nekik mire van szükségük. Kínáljunk nekik 
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kiállítási helyet, lehetőséget a megjelenésre, támogassuk a tevékenységüket, de sok esetben az is elég, 

ha beszélgetünk velük, készítünk velük egy interjút a facebook oldalunkra. A véleményvezéreknek 

ugyanis mindig szükségük van publicitásra – éppúgy, mint nekünk –, így kidomboríthatjuk a 

kapcsolatunk előnyeit. 

 

Végezzük el a házi feladatunkat! 

 

Semmi sem imponál jobban egy véleményvezérnek, mint ha idézzük. Ezért érdemes vele közelebbről 

megismerkedni, tudni róla, hogy mit csinált eddig, mik a tervei, mi foglalkoztatja. 

 

Csak röviden! 

 

Ha első alkalommal vesszük fel a kapcsolatot a véleményvezérünkkel, ne kérdezzünk-kérjünk olyan 

dolgot, ami 10-15 percnél hosszabb időt vesz igénybe. A legtöbb ember ugyanis szívesen segít másokat 

információkkal, ám erre nincs ideje, ezért szorítkozzunk csak egy-két kérdésre. 

 

Maradjunk kapcsolatban! 

 

Ha már megtörtént az első lépés, addig üssük a vasat, amíg meleg, vegyük fel gyakran a kapcsolatot a 

véleményvezérünkkel, legyünk ismerősök a közösségi oldalakon, de sokan személyesebbnek tartják, 

ha telefonon vagy e-mailben keresik meg őket. Tapasztaljuk ki a véleményvezér ízlését, és használjuk 

az általa preferált kommunikációs csatornát! 

 

Viszonozzunk! 

 

Amennyiben a véleményvezér segített nekünk, vagy válaszolt kérdéseinkre, kérdezzük meg, mi mit 

tehetünk érte! A legtöbb esetben semmit – vagy semmi lényegeset, de fontos, hogy éreztessük vele, a 

kapcsolat számára is gyümölcsöző lesz! 

 


