
Domowo-klubowe relacje potrzebują pracy!
Robby Vorspan, Clubhouse International

Domowo-klubowe relacje… Nigdy nie kończący się temat. Na każdym seminarium, każdej
konferencji  w  regionie,  podczas  każdego  treningu,  w  każdym  zestawie  materiałów
dotyczących Domu-klubu, zawsze do tego wracamy: Czym jest ta unikalna relacja  istniejąca
pomiędzy członkami i pracownikami Domu-klubu?
  
Dawno temu, kiedy dopiero zaczynaliśmy próbować opisywać naturę tych relacji, sposób w
jaki je rozumieliśmy polegał na skupieniu się na tym, czym one nie są.  Wszyscy zgadzaliśmy
się, że relacje istniejące pomiędzy członkami Domu-klubu i pracownikami są zupełnie inne
niż te, których wcześniej doświadczaliśmy w tradycyjnych placówkach zdrowia psychicznego
- czy  to  jako pacjenci,  czy  jako personel.  Uznaliśmy przede  wszystkim,  że  silny  podział
występujący  pomiędzy  pracownikami  tradycyjnego  systemu  zdrowia  psychicznego  i  ich
pacjentami nie istnieje w naszych Domach-klubach. Drugą oczywistą różnicą było to, że w
Domach-klubach  pracownicy  nie  mają  na  ogół  oddzielnych  zebrań  personelu,  treningów
personelu, czy biur personelu. Inna wyraźna różnica polegała na tym, że pracownicy nie byli
zobowiązani do trzymania w tajemnicy tego, co dotyczy ich prywatnego życia, ich celów,
swoich nadziei i frustracji, tak jak pracownicy tradycyjnych placówek.    

Zaczęliśmy więc  proces  definiowania  unikalnej  natury  relacji  w  Domach-klubach  przez
wyliczanie tego wszystkiego czym one nie są.  Nie są jednostronne; nie są apodyktyczne; nie
są służbowe.

Gdy dokonywaliśmy następnego kroku, starając się opisać je w kategoriach tego czym one
rzeczywiście  są,  doszliśmy do tego,  by mówić,  że są one „przyjazne”,  „pełne szacunku”,
„pełne godności”, „wzajemne”. Ponieważ niestety te słowa dość często nie charakteryzowały
relacji pomiędzy pacjentami a pracownikami tradycyjnych placówek zdrowia psychicznego,
przez  wiele  lat  takie  opisywanie  relacji  w  Domach-klubach  było  dla  nas  zupełnie
wystarczające. Z powodzeniem służyło bardzo ważnemu odróżnieniu relacji budowanych w
Domach-klubach od tych, których wszyscy doświadczaliśmy w innych instytucjach zdrowia
psychicznego.     

Jednak teraz to się zmieniło. Jesteśmy na innym poziomie jeśli chodzi o rozumienie kultury i
relacji  Domu-klubu.  Chociażby  dlatego,  że  -  niezależnie  od  realnych  możliwości  ich
uchwycenia - nawet najbardziej tradycyjne instytucje zdrowia psychicznego deklarują dzisiaj,
że mają „przyjazne”, „pełne szacunku” i „pełne godności” relacje ze swoimi klientami czy
pacjentami. Nawet jeśli tak jest, my wszyscy wiemy, że relacje te nawet nie  zbliżają się do
tych,  które  są  sednem  uzdrawiającego  procesu,  który  ma  miejsce  w  Domach-klubach.
Zmusiło nas to do zadania sobie pytania: W czym tkwi różnica?



Obecnie stało się zupełnie jasne, że takie słowa jak „przyjazne” i „pełne szacunku” to jedynie
zarys tej najbardziej zewnętrznego aspektu opisywania tego, do czego doszliśmy w kwestii
„magiczności” Domowo-klubowych relacji. Jednak nazywanie ich „magicznymi” nie jest już
wystarczające.  Skoro  my,  jako  środowisko  Domów-klubów,  doszliśmy  do  głębszego
uzmysłowienia sobie jak unikalnie wzmacniający i skuteczny jest nasz sposób pracy, coraz
bardziej i bardziej ciąży na nas obowiązek, żeby wiedzieć dokładnie co robimy i dlaczego to
działa tak dobrze.  To jedyna droga by wzmacniać nasze Domy-kluby i  pomagać rozwijać
nowe  -  godne  nazwy  „Dom-klub”.  Więc  musimy  jeszcze  raz  popatrzeć  i  jeszcze  raz
spróbować zmierzyć się z tym pytaniem o pytania: Co kryje się w „magiczności” Domowo-
klubowych relacji?
  
W mojej pracy w ICCD jestem w tym szczęśliwej sytuacji, że mogę czytać wiele raportów
certyfikacyjnych.  Przez  długi  czas  trudne  było  dla  mnie  niejednokrotnie  powierzchowne
traktowanie tematu w raportach. Często, gdy konsultanci zajmowali się rozdziałem „Relacje”
w Standardach, wszystko brzmiało bajkowo. Często nawet szli tak daleko, by mówić, że nie
ma problemu w tej sferze – że takie są cudowne, ciepłe, koleżeńskie odczucia w domu; że jest
mocne  poczucie  wspólnoty;  że  jest  śmiech  i  łatwe  uspołecznianie  się  poprzez  dom.  Że
faktycznie - relacje są „przyjazne, pełne szacunku, wzajemności i godności.” Podsumowując:
nie ma problemów w obszarze relacji. . . .

Potem jednak przechodzili do tej części raportu, która dotyczy Dnia zorientowanego na pracę
i cały krajobraz się zmieniał. Tu pojawiają się wyraźne opisy sekcji, w których nic się nie
dzieje; w których pracownicy są zajęci robiąc swoją robotę, podczas gdy członkowie gadają
miedzy sobą na bokach. Potem pojawia się sekcja, tak często pokazywana jako rodzaj ideału
Domu-klubu,  która  funkcjonuje  dobrze  przy  nieobecności  pracowników.  I  pojawiają  się
sekcje,  w których pracownicy i członkowie spędzają większość swojego czasu narzekając i
plotkując.

W jednym z Domów, w którym relacje jawiły się wszystkim jako „przyjazne” i wydawało się,
że jest  tam duże poczucie  wspólnoty,  jedna pracowniczka w sekcji  biurowej  miała  swoje
własne biuro zajęte jednym wielkim biurkiem, za którym się separowała i robiła pracę sekcji.
Oczywiście, była przyjazna, ale praca należała tylko do niej jedynej. Członkowie przychodzili
do Domu-klubu, patrzyli na białą tablicę poza jej biurem i wybierali spośród kilku prostych
zadań, które nie wymagały zaangażowania personelu. Potem, po zrobieniu jednego czy dwu
spośród tych zadań, członkowie wracali do palarni.   

Zdecydowanie jest jakiś błąd w takim obrazku. Przyjazne, pełne szacunku, etcetera, etcetera,
to zdecydowanie nie wystarcza, ani nie jest jądrem tego, że Dom-klub jest Domem-klubem;
ani nie jest kluczem pomagania członkom w odzyskiwaniu swojego życia.    

Relacje w Domu-klubie to nie przypadkowy magiczny hokus-pokus. One są uzależnione od
bardzo  klarownie  zdefiniowanego  zastawu  kryteriów,  które  są  zestawione  w  naszych
Standardach  Domu-klubu,  bez  których  –  niezależnie  od  tego  jak  „przyjazne”  czy  „pełne
szacunku” mogą być – nie są po prostu Domowo-klubowymi relacjami.  



Standard nr 8 mówi, że „liczba pracowników Domu-Klubu powinna być wystarczająca, by
angażować członków, jednak nie na tyle duża,  aby pracownicy mogli  wywiązywać się ze
swoich obowiązków bez udziału członków” (obecnie jest to standard nr 9 - przyp. tłumacza).
Relacje członkowie-pracownicy Domu-klubu budowane są w pracy i  poprzez pracę,  którą
wykonujemy razem. Bez dzielenia się pracą Domu-klubu jako podstawą na której budują się
nasze relacje, nasze relacje zamierają i tracą moc przekształcania. 

Nie sposób jest badać tych dwu zasadniczych spraw Domu-klubu jako dwu odrębnych bytów.
Nie możesz mieć  Domu ze wspaniałymi relacjami,  ale  słabym Dniem zorientowanym na
pracę. Ani, z tego samego względu, nie możesz mieć Domu z mocnym Dniem zorientowanym
na  pracę,  ale  słabymi  relacjami.  Relacje  członek-pracownik  Domu-klubu  i  Dzień
zorientowany na pracę Domu-klubu są całkowicie współzależne. Nie możesz mieć jednego
bez drugiego. 

Zasadniczym zadaniem pracowników Domu-Klubu jest odkryć/dostrzec (oryg. find) każdego
członka oraz  zaangażować go/ją w prawdziwą, sensowną i  ważną pracę w Domu-Klubie.
Zajęcie każdego pracownika D-K jest proste.  Polega na korzystaniu z każdej okazji,   aby
spojrzeć  członkowi  w  oczy  i  powiedzieć:  „Potrzebuję  cię”.  Odzyskiwanie  zdrowia  nie
następuje po prostu przez wykonywanie pracy: następuje poprzez pracę w kontekście takiego
właśnie rzeczywistego, ludzkiego zaangażowania.

Choroby psychiczne okradają ludzi z ich tożsamości, ich odczuwania siebie, i z sensu życia.
Proces odkrywania kim jesteśmy zaczyna się  kiedy ktoś patrzy nam w oczy i  mówi:  „Ja
ciebie  potrzebuję”.  Jeśli  i  kiedy  ktoś  autentycznie  zwraca  sie  tak  do  nas,  zaczynamy
akceptować, nawet jeśli robimy to w bardzo nieśmiały i drobny sposób, że to naprawdę wciąż
jestem „ja” –  którego/której  ktoś  potrzebuje.  A potem,  kiedy  wyjdziemy  na  przeciw  tej
potrzebie, i podejmiemy zaangażowanie - niezależnie od rodzaju zadania - nie mamy wyboru
jak tylko zaakceptować fakt, że „ja jestem, nadal”. Mimo, że połamany/a,  ja nadal jestem, a
praca z tą drugą osobą sprawia, że staję się, choć powoli, silniejszy/a.

Dlatego przykład „Domu-klubu”, który wcześniej podałam, jest mocno chybiony. Mimo, iż
wspólnota była „miła” i „przyjazna”, i była wykonywana jakaś praca, brakowało tam bicia
serca. Członkowie przychodzili, czytali wypisane na białych tablicach zadania i przystępowali
do ich wykonania. To czego brakuje, to poczucia bycia zauważonym przez drugą osobę, która
uzna, że mnie potrzebuje; potrzebuje tej konkretnej osoby, którą jestem oraz tego, co mam do
zaoferowania.

To  nie  praca  sama  w  sobie  uzdrawia.  To  nie  jest  również  miłe,  troskliwe,  wspierające
podejście  pracowników  wobec  członków.  Rzeczywiście,   bardzo  prawdopodobnym  jest
zachowywanie  miłego,  troskliwego  i  wspierającego  podejścia  wobec  osób,  od  których
niczego nie  oczekujemy. Jest  mnóstwo pracowników na oddziałach państwowych szpitali,
którzy są mili i wspierający w stosunku do swoich pacjentów, ale którzy nie oczekują od nich
niczego innego prócz dziwnych wybryków choroby psychicznej.



To  co  uzdrawia  to  fakt,  ze  personel  Domu-Klubu  spotyka  członków  w  kontekście
potrzebowania ich. Pracownicy są zmuszeni do patrzenia poza skorupę, pod którą ukrywa się
członek i odnajdywania osoby, niezależnie od tego jak mocno ukrytą i niedostępną on/ona się
stał/a.  Ponieważ  jest  do  zrobienia  prawdziwa,  wymagająca  praca,  pracownicy  nie  mają
wyboru jak tylko próbować kontaktować się z tym miejscem tego członka, które jest żywotne,
silne i pełne nadziei, niezależnie od tego czy członek uważa, że to miejsce wciąż  w nim
istnieje czy nie. 

Pracownicy również głęboko zmieniają sie podczas tego procesu. Pilne sprawy i potrzeby,
które są wbudowane w dzień zorientowany na pracę, zmuszają pracowników do opuszczenia
swojej „bezpiecznej strefy” wcześniejszych przekonań na temat tego, czego mogą oczekiwać
od  osób  po  kryzysie  psychicznym.  Pracownicy  Domu-Klubu  muszą  stawić  czoła  swoim
uprzedzeniom dotyczącym chorób psychicznych,  inaczej  nie  są zdolni  wykonywać swojej
pracy. Nie jest możliwe spojrzenie komuś w oczy i  szczere powiedzenie „potrzebuje Cię”,
jeśli nie jesteś w stanie dostrzec potencjału w tej osobie. 

Pracując „ramię w ramię” z pracownikiem, członkowie na nowo docierają do samych siebie;
do swoich  talentów, możliwości,  mocnych stron.  Zaczynają  czuć,  że mogą i  że  chcieliby
wziąć więcej odpowiedzialności w Domu-Klubie.  W miarę jak stają się silniejsi,  stają sie
bardziej  chętni  do  podejmowania  coraz  trudniejszych  zadań,  łączących  się  z  większą
odpowiedzialnością  i  większymi  możliwościami.  Podejmują  zatrudnienie  przejściowe,
wspierane  oraz  niezależne.  Zaczynają  na  nowo  doświadczać  swoich  własnych  nadziei,
marzeń, pragnień. Szukają i znajdują, dzięki pomocy ze strony Domu-Klubu, lepsze opcje
mieszkaniowe.  Zaczynają  dostrzegać,  że  są  wartościowymi  ludźmi,  którzy  zasługują  na
przyjaźń i  własne środowisko; budują wartościowe relacje zarówno w Domu-Klubie jak i
poza nim. Domowo-klubowa relacja członek-pracownik wprawia to wszystko w ruch i potem
już stale wspiera – w trakcie rozwijania się tego.

Dzień  zorientowany  na  pracę  oraz  relacje  w  Domu-Klubie  nie  są  dwoma  równoległymi
światami.  Są  jednym  i  tym  samym.  Jeśli  nie  ma  autentycznego,  sensownego  dnia
zorientowanego na pracę, który zmusza pracowników do tego, by potrzebowali członków, nie
ma mowy o prawdziwej, uzdrawiającej, opartej na Standardach domowo-klubowej relacji.

Żeby być uzdrowionymi, potrzebujemy być dostrzegani - jedna osoba przez drugą. Żeby się
wzajemnie  dostrzec,  musimy się  potrzebować nawzajem.  Do tego,  żeby sie  potrzebować,
niezbędna  jest  struktura  w  miejscu,  które  gwarantuje,  że  są  ważne  rzeczy  do  zrobienia,
których nie możemy zrobić bez pomocy.

Na tym polega genialność struktury Domu-Klubu. Jest tu praca, jest potrzeba i są ludzie. To
nie jest magia. Jednakże, kiedy wszystkie te kawałki są na miejscu, zmiana jaka następuje w
głębi naszego życia, ma dużo większą silę, niż magiczne sztuczki miliona magików. 



Clubhouse Relationships Need Work!
Robby Vorspan, Clubhouse International

Clubhouse relationships. The clubhouse topic that just won’t go away. In every seminar, every
regional  conference,  every  clubhouse training,  every  collection of  clubhouse  writings,  we
always comes back to this: What is this unique relationship that exists between members and
staff in a clubhouse?

Way back when, when we first began to attempt to articulate the nature of these
relationships, the way that we understood them was by focusing very heavily on what they
were not.  We all agreed that the relationships that existed between clubhouse members and
staff were quite different from what we had formerly experienced in traditional mental health
settings, — whether as patients or as staff workers. We recognized, first of all, that the vast
divide  between  traditional  mental  health  workers  and  their  patients  did  not  exist  in  our
clubhouses. Another obvious difference was that in our clubhouses, staff, by and large, did not
have separate staff meetings, staff trainings, or staff offices. Another sharp distinction was that
clubhouse staff was not required to remain silent about their own personal lives, goals, hopes,
and frustrations, as staff in traditional settings are.

So we began the process of defining the unique nature of clubhouse relationships by pointing
to everything they were not. They were not one-sided; they were not authoritative; they were
not formal.

When we did take the next step, and tried to describe clubhouse relationships in terms of what
they actually were, we got as far as to say that they were “friendly,” “respectful,” “dignified,”
and  “mutual.”  Because,  unfortunately,  these  words  so  often  did  not  characterize  the
relationships between patients and staff in traditional mental health settings, for many years
these descriptions of clubhouse relationships were useful enough for us. They were successful
in  making  a  very  important  distinction  between  the  relationships  we  were  building  in
clubhouses and those we had all experienced in other mental health institutions.

But, now, things have changed. We are at a new plateau in understanding clubhouse culture
and relationships. For one thing, to whatever extent they have actually been able to achieve it,
even the most traditional mental health agencies today claim to have “friendly,” “respectful,”
and “dignified” relationships with their clients or patients. Yet even so, we all know that those
kinds of relationships do not even approach the kinds of relationships that are at the heart of
the healing process that occurs in clubhouses. So we are pushed to ask ourselves: What is the
difference?



By now it is quite clear that words such as “friendly” and “respectful” only scratch the most
superficial surface in describing what we have come to know as the ‘magic’ of clubhouse
relationships.  But  calling  it  ‘magic’ isn’t  good enough any more.  As we,  as  a  clubhouse
community, come to a deeper realization of how uniquely powerful and effective our way of
working is, it becomes more and more incumbent upon us to know exactly what it is we do
and why it works so well. It is the only way we can strengthen our own clubhouses, and help
develop new clubhouses that are worthy of the name ‘clubhouse.’ So we need to look again,
and  again  try  to  grapple  with  this  question  of  questions:  What  is  behind  the  ‘magic’ of
clubhouse relationships?

In my job at the ICCD, I am in the fortunate position of being able to read many
certification reports.  For  a  long time I  found myself  troubled by a  theme that  repeatedly
surfaces in the reports. Often, when the consultants deal with the section of the Standards on
Relationships, everything sounds fabulous. They often even go so far as to say that there are
no problems in this area — that there is a wonderful, warm, collegial feel in the house; that
there is a strong sense of community; that there is laughter and easy socializing throughout the
house. That relationships are, in fact, ‘friendly, respectful, mutual, and dignified.’ Summary:
No problems in the Relationship department. . . .

Then, though, they roll into the section of the report that addresses the Work-Ordered Day,
and the whole landscape changes. Here, there are vivid descriptions of units in which nothing
is happening; in which staff are busy doing the work while members chat amongst themselves
on the sidelines. There are descriptions of charts and lists of tasks hung up on the wall so that
members can come in, do a task or two, and never have to be involved with staff at all. Then
there is the unit, so often held up as some kind of clubhouse ideal, which functions fine with
no staff present at all. And there are the units in which staff and members spend most of their
time, kicked back, sitting around talking.

In one house, in which the relationships all appeared to be “friendly” and there seemed to be a
strong sense of community, the one staff worker in the clerical unit had her own office which
housed one huge desk behind which she secluded herself and did the work of the unit. Sure,
she was friendly, but the work belonged to her alone. Members came in to the clubhouse,
looked at a white board outside of her office, and chose from among several simple tasks,
which  required  no  engagement  from staff.  Then,  after  doing  one  or  two  of  these  tasks,
members would retreat to the smoking room.

Something is  definitely  wrong with  this  picture.  Friendly,  respectful,  etcetera,  etcetera,  is
clearly not enough, nor is it the heart of what makes a clubhouse a clubhouse; nor is it the key
to helping members to reclaim their lives.

Clubhouse relationships are no accidental hocus pocus magic. They are dependent on a very
clearly defined set of criteria, which are set out in our Clubhouse Standards, without which,
no  matter  how  “friendly”  or  “respectful”  they  may  be,  they  are  simply  not  clubhouse
relationships.



Standard #8 says that “clubhouse staff are sufficient to engage the membership, yet small
enough in number to  make carrying out  their  responsibilities impossible  without  member
involvement.” Clubhouse member/staff relationships are built in and through the work we do
together.  Without  the  sharing  of  clubhouse  work  as  the  framework  upon  which  our
relationships are built, our relationships wither and lose their transforming power.

It isn’t possible to examine these two clubhouse essentials as separate entities. You can’t have
a house with great relationships but a weak work-ordered day. Nor, for that matter, could you
have a house with a strong work-ordered day but weak relationships. Clubhouse member/staff
relationships and the clubhouse work-ordered day are totally interdependent. You can’t have
one without the other.

It is the essential job of the clubhouse staff to find each and every member, and to engage him
or her in the real, meaningful, and important work of the clubhouse. The job of the clubhouse
staff worker is simple. It is to take each opportunity to look into a member’s eyes and say: “I
need you.” Recovery does not happen simply in the doing of the work: it happens by doing
work in the context of this kind of real, human engagement.

Mental illness robs people of their identities, their sense of self, and of the meaning in their
lives. We begin the process of rediscovering who we are when someone looks us in the eye
and says, “I need you.” If and when we are genuinely addressed this way, we begin to accept,
even if only in the most tentative and tiny way, that there is actually still a ‘me’ to be needed
by another person. And then, when we step out to meet that need, and agree to engage in
whatever the work is, we have no choice but to acknowledge that “I  am, still.” That though
broken, I still am, and that by working together with this other person, I seem to grow, ever so
slowly, stronger.

This is why the example of “clubhouse” I gave earlier is so gravely off the mark. Though the
community was ‘nice’ and ‘friendly,’ and there was some work going on, the heartbeat of the
clubhouse was missing from that place. Members came in and read a white board that listed
tasks, and proceeded to do them. What is missing is the experience of being seen by another
person, who acknowledges needing me; needing the specific person that I am and what I have
to offer.

It’s not the work in itself that heals. And it’s also not, in itself, the nice, caring, supportive
attitude of staff toward members that heals. In fact, it is very possible to maintain nice, caring
and supportive attitudes toward people from whom we expect nothing. There are plenty of
workers in back wards of state hospitals who are nice and supportive toward their patients, but
who expect nothing of them except the strange antics of mental illness.



What does heal is the fact that clubhouse staff meet members in the context of needing them.
Staff are pushed to look beyond the ‘shell’ the member hides under, and to seek to find the
person, no matter how tightly hidden or inaccessible that member has made him or herself.
Because there is real, demanding work to be done, the staff has no choice but to try to connect
with the place in that member that is  vital,  healthy,  and full  of hope,  whether or not  the
member recognizes that such a place still exists.

And staff, in this process, are also deeply changed. The urgency and need that are built into
the work-ordered day push staff out of the ‘comfort zone’ of their own pre-formed ideas of
what  they  can  expect  from people  with  mental  illness.  Clubhouse  staff  have  to  face  and
address their own prejudices about mental illness, or they are unable to do their jobs. Looking
into someone’s eyes and genuinely saying, “I need you” is not possible if you are unable to
see the healthy ability within that person.

In working together like this with a staff worker, members reconnect with themselves; with
their talents, their abilities, their strengths. They begin to feel that they can, and would like to,
take on more responsibility within the clubhouse. As they grow stronger, they become eager
to  take  bigger  steps,  with  more  responsibility  and  more  opportunity.  They  move  into
transitional employment, supported employment, and independent employment. They begin
to re-experience their own hopes, dreams, and desires. They look for and find better housing
options through the help of the clubhouse. They begin to recognize that they are valuable,
worthwhile  people,  worthy  of  friendships  and  community,  and  they  develop  meaningful
relationships  both  inside  and  outside  of  the  clubhouse.  The  clubhouse  member/staff
relationship puts all of this into motion, and then is there as a constant support as it unfolds.

The  work-ordered  day  and  clubhouse  relationships  are  not  two  parallel  worlds  in  the
clubhouse. They are one and the same. If there is no genuine, meaningful work ordered day, in
which staff  are  pushed into the position of  needing members,  then  there  can  be  no real,
healing, Standards-based clubhouse relationships. 

To be healed, we need to be found by one another. To find one another, we have to need each
other.  To need each other,  there has to be a structure in  place that  ensures that there are
important things to be done, which we cannot do without help.

That is the genius of the structure of the clubhouse. The work is there, the need is there, and
the people are there. It is not magic. But when all of these pieces are in place, though, the
transformation that takes place in the heart of our lives, is more powerful than the magic of a
million magicians.

 


