A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember
A kliens erőforrásainak mozgósításához az egyik legfontosabb eszköz a tiszta beszéd; a segítőnek az a képessége, hogy
hagyja: a partnere maga fogalmazza meg saját problémáját!
Amikor tehát saját dolgainkról magunk között szót váltunk,
jusson eszünkbe, hogy hasonló önelemző, önfeltáró folyamatokat kell kezdeményeznünk és támogatnunk a hozzánk fordulóknál is. Ha számunkra siker és öröm forrása lehet pontosan megnevezni, leírni valamit, legalább ekkora élmény lesz a
gyerekek, a fiatalok, a családok; bárki számára klienseink közül felismerni és kimondani fontos dolgokat saját életükkel
kapcsolatban!
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu

BEKÖSZÖNTŐ
Kezdetben vala az ige … - már a Bibliából tudhatjuk, hogy teremtő ereje lehet szavainknak! Megnevezni valamit, egyet
jelenthet annak birtoklásával. A konferenciák, szakmai tanácskozások jelentőségét az adja, hogy az összegyűlő szakemberek közzé - és közös kinccsé - teszik tapasztalataik legjavát, s a gondolataik megtermékenyíthetik egy-egy szolgáltatás, ágazat munkáját.
Konferenciázni tehát jó dolog! Lám, már ez is önállósult kifejezéssé vált. Nem könnyű azonban ennek a fontosságát mindenkivel beláttatni. „Ki viszi addig a házat, amíg a kollégák
oda vannak fejtágítón?” – kérdezik gyakran a tamáskodó intézményfenntartók; közülük többen annak feltételezéséig is
eljutva, hogy „bezzeg a mi településünkön, a mi kerületünkben nincsenek meg azok a feltételek, amelyek az újonnan hallottak bevezetését, alkalmazását lehetővé tennék! Jobb tehát,
ha nem is idegesítjük magunkat azzal, hogy eljárunk mindenféle összetartásokra! ”
A szakmai személyiség gazdagodása, feltöltődése azonban olyan érték, ami megér egy kis küzdelmet a részvételi díj, vagy
az utazási és szállásköltség elszámolhatóságáért. Családsegítőként, gyermekjólétisként nehezen mondunk le arról a lehetőségről, hogy ott legyünk, hogy benne legyünk … benne legyünk abban a műhelymunkában, ami jobb, hatékonyabb,
emberközelibb megoldásokat keres a különböző helyeken
folytatott tevékenységek hasznosítható tapasztalatainak összevetésével.
Ha valamiről nem beszélünk, attól még az létezik! – szól egy
másik örökérvényű bölcsesség, ami ismét más fénytörésbe
helyezi az eddig – a szavak erejéről – mondottakat. Murphy
pedig addig megy, hogy: „Amit nem tudsz megoldani, arra
szervezz egy konferenciát vagy továbbképzést! A problémát
ennek révén sem fogod megoldani, de már lényegesen többen
tudjátok megmagyarázni, hogy miért nem!” – ami cinikus leszámolást jelent a szakmai tanácskozások mindenhatóságával.
A szakmai önismeret, az önkép és a szakmai tudatosság összetartozó kategóriák! – én magam nem osztom a fenti kétkedést! Sőt, szerkesztőként kifejezetten örülök, hogy Sziszik
Erika - e szám felelős szerkesztője - winchesterén ilyen elemző, vitatkozó írások gyűltek össze, amik e szám tartalmát
alkotják. Hogy úgy mondjam, a „Háló rajta van a témán!” Legyen az retrospektív (visszatekintő), mint a soproni vagy tatabányai tapasztalatok összefoglalása, vagy perspektív (előre
néző), mint az ifjúsági tanácsadásokra, vagy közösségi pszichiátriai szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások.
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a gyermekjóléti szolgálatot is működtetett. Ez az arány
2001-re 96 %-ra növekedett. Ez azt jelzi, hogy az önkormányzatok a család és gyermekvédelmet egységes
rendszernek tekintik.
Sajnos ismételten növekedett a tevékenységként szervezett ellátások száma. (111-ről 187-re) Az intézményfenntartó társulások száma változatlan.

(I.) A családsegítő szolgálatok fontosabb adatai
A családsegítés szervezeti keretei
Az országban 766 családsegítő szervezeti egység működött 2001-ben, amelyhez 1.114 ellátásba bevont település csatlakozott. (Ez 248-al több, mint a 2000. évben.) A
törvényi előírás ellenére, a családsegítés csak a települések alig több mint felén (59,6 %) elérhető szolgáltatás,
holott az ellátást 1999. december 1-ig minden településnek meg kellett volna szerveznie. Ugyanakkor a családsegítés a lakosság 80 %-a számára elérhető szolgáltatássá
vált. A statisztika ugyan nem terjed ki az ellátásra bevont
településeken folyó szakmai munkára, de tudjuk, hogy az
sok esetben a családgondozó heti 1-2 alkalommal történő, néhány órás megjelenését jelenti.
A családsegítő szolgálatokkal való ellátottság a 2.000 főt
meghaladó településeken 779. A 779 településen 1.282
családsegítő egység található. A 2.000 fő alatti települések száma 2.378, amelyek közül 598 helyen található családsegítő ill. családsegítő szolgálat.
Az aprófalvas településeken sem szakmailag, sem pénzügyileg nem megoldható a családsegítés biztosítása. Alapvető szociális problémáikra a falugondnoki szolgálat, a
többi szükségletük kielégítésére a családsegítő körzet-központok kialakítása jelenthet megoldást.

A családsegítő szolgálatok munkatársai
A foglalkoztatott munkatársak száma összességében
146 fővel növekedett (2000-ben 2291, 2001-ben 2.437
fő). A szakmai rendelet előírása szerint 2.500-4.000 lakosonként 1 fő családgondozót kell alkalmazni, illetve
30.000 lakosonként, önálló szervezeti egységet kell létrehozni, 8 fő létszámmal. Ez a létszámnorma a szükségletekhez képest alacsony szinten van megállapítva, és
nem igazodik az ország település-szerkezetéhez. Homogén településszerkezet esetén, összesen 2.500 családgondozó elláthatná az egész országot. Ehhez képest a
jelenlegi létszám is csak a feladatok egy részének megoldásához elegendő.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az elmúlt évhez képest nem változott, 71 %, a középfokú
végzettek 29 %. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
67 %-a szakirányú képesítéssel (ez 4 %-al rosszabb az
elmúlt évnél), míg a középfokon végzettek 44 %-a rendelkezik szakirányú képesítéssel. (Ez 2 %-os emelkedést jelent az elmúlt évhez képest)
A családsegítő intézményeknél megjelenő kliensi
problémakörök
A szolgálatokat felkereső kliensek vezető problémáinak
sorrendisége nem változott, legtöbben:
anyagi
ügyintézési
információs
foglalkoztatási
életviteli
kapcsolati
lelki
egészségkárosodással összefüggő
és gyermeknevelési problémákkal keresik fel a
szolgálatokat.
A leggyakoribb esetkezelést az ügyintézések, az információ közvetítések, segítő beszélgetések, tanácsadások,
jogsegélyszolgálat tették ki.
A kliensek gazdasági aktivitás szerinti megoszlásában
első helyen az inaktívak állnak, őket követik az eltartottak, illetve a munkanélküliek.

A családsegítő szolgálatok fenntartói
A családsegítő szolgálatok fenntartói döntően a települési
önkormányzatok (75 %) illetve azok társulásai (14 %), az
alapítványok aránya 5 %, közös fenntartásban 2 % működik, a maradék 4 %-on egyesület, társadalmi szervezet,
kht., vállalkozás osztozik.
A családsegítő szolgálatok szervezeti formái
A 2000. évben a családsegítő szolgálatok több mint 90%-

A családsegítő szolgálatok forgalmi adatai
A 2001. évben a családsegítő szolgálatok 825.000 esetben foglalkoztak 664.000 kliens segítésével (vagyis a
magyarországi összlakosság 7 %-ával). A csoportokban végzett szociális tevékenység által érintettek száma 61.000 fő volt, ami 7.000 fővel magasabb az előző
évinél.
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(II.) A gyermekjóléti szolgálatok fontosabb adatai

A gyermekjóléti szolgálatok által kezelt problémák döntő többsége az anyagiak köré csoportosul (beleértve a
megélhetési, lakhatás körüli gondokat is). Ezt követi a
gyermeknevelési, a szülők életviteli problémái, a családi
konfliktusok, illetve a gyermeki magatartás-zavarok. Prevenciós jellegű szolgáltatásokat sajnos csak az intézmények 42 %-a tud biztosítani.

A gyermekjóléti szolgálatok szervezeti keretei
A 2001. évben 1.504 szervezeti egység volt található, az
ellátásba bevont települések száma pedig 1.540 volt.
Önálló családgondozót 310 település alkalmazott, más
szakmai tevékenység melletti munkatárs foglalkoztatásával 401 település (pl. védőnő, pedagógus) oldotta meg
a gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörét.
Az ellátások abszolút többségét önkormányzati intézmények vagy közalkalmazottak biztosítják, elhanyagolható
az egyházi és civil részvétel.
Az országban a 2001. évben összesen 3.571 fő dolgozott
a gyermekjóléti szolgálatoknál. Egy év alatt 201 fővel emelkedett a gyermekjóléti szolgálatok munkatársi létszáma.
A közép és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
nem változott, mindkét évben 77% volt a felsőfokon végzettek aránya. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 50
%-ának van szakirányú képesítése. Ez 7 %-al rosszabb
mint az elmúlt évben volt. A középfokú végzettséggel
rendelkezőknek mindössze 45 %-a szakképzett.

Működtetéssel kapcsolatos általános tapasztalatok
Mindkét intézménytípus működtetésével kapcsolatban jelentős szélsőségekkel találkozunk. Az egyik véglet (ez
van kisebbségben), amikor az önkormányzat igyekszik
megszabadulni szociális és gyermekvédelmi ellátásaitól,
és működtetésüket felajánlja az egyházaknak, a civil szervezeteknek, vagy magánvállalkozásoknak. Ez lehetne pozitív is, de a háttérben az húzódik meg, hogy csökkenteni
kívánják kiadásaikat, nem akarják finanszírozni a tényleges működési költségeket.
Másik oldalon (ez van többségben) a feudális viszonyok
átörökítése tapasztalható, amikor az önkormányzat „rátelepszik” az intézményekre. Ennek megtestesítője az illetékes osztály vagy iroda vezetője, aki hatalmi helyzetével visszaélve, mintegy átveszi az intézményvezetői jogosítványokat:
meghatározza a tevékenységeket;
közvetlen feladatokat testál rájuk, amelyek sokszor
nem tartoznak az intézmények kompetenciájába;
irányítja a dolgozókat;
szakmai ellenőrzéseket végez.

A gyermekjóléti szolgálatok gondozási tevékenysége
1999-ben az alapellátásban gondozott gyermekek száma
10.400 fő volt, 2000-ben 81.200 főre emelkedett, (ez közel nyolcszoros emelkedést jelent), 2001-ben 94.564 fő
volt. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon élő gyermekek 4,6%-a részesült gondozásban. A védelembe vett
gyermekek száma 2000-ben 13.475-fő volt, ami 2001-re
15.400-ra emelkedett. Utógondozásban 3.053 gyermek
részesült.
Az összes gondozásban részesülő gyermek 113.017 fő,
ami a fiatalkorúak 5,5 %-a, és a veszélyeztetettként
nyilvántartottak 45%-a. Ez családgondozóként évente
átlagban 50 gondozott gyermeket jelent. (Természetesen ebbe beleértve a részfoglalkozású munkatársakat is.)
A gyermekjóléti szolgálatok egyéb tevékenysége
A gondozási folyamat mellett a gyermekjóléti szolgálatok
más szakmai tevékenységet is végeznek, amelyeknek
csak egy része jelenik meg a statisztikában. Ezek szerint a
2001. évben 621.888 alkalommal biztosítottak szolgáltatásokat, az alábbiak szerint:
Információ nyújtás
:
219.000
Tanácsadások
:
177.000
Hivatalos ügyek intézése
:
121.000
Esetmegbeszélések
:
52.500
Közvetítések más intézményekhez
:
37.000
Elhelyezési tárgyalás
:
4.500
Felülvizsgálat
:
8.700
(jelzőhálózat, esetkonferencia)
Örökbefogadási ügyek
:
1.000

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok kapcsolatrendszere
A közelmúltban olyan sajtócikkek jelentek meg, amelyek
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok közötti presztízs-harcokról, az együttműködések nehézségeiről szóltak. Biztosan van ilyen is, de bizonyosan nem ez a kapcsolatok fő jellemzője.
Az előzőekben láthattuk, hogy a családsegítő szolgálatok
több mint 90 %-a gyermekjóléti szolgálatot is működtet.
Az azonos szervezeti hovatartozás, vezetés a konfliktusok
megoldásának lehetőségét kínálja. Mivel mindkét intézménynek van gyermekekkel és felnőttekkel kapcsolatos
ellátási kötelezettsége, elképzelhetetlen a szoros együttműködés hiánya.
A kisebb településeken (márpedig ezekből van a több)
sokszor a családgondozók személyében sem különülnek
el az ellátások, ugyanaz a munkatárs látja el mindkét feladatot. Ha ez nincs így, a két vagy három személyes intéz-

A kapcsolatfelvétel módja
Többségében önkéntes (84 %), mindössze a kliensek 16
%-át kellett együttműködésre kötelezni.
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ményben az egymás helyettesítése akkor is elengedhetetlen.
Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a két szolgáltatás jelentősen különbözik egymástól a családgondozó személyes felelőssége tekintetében. Ez önmagában
hordozhatja a konfliktusok lehetőségét. A gyermekjóléti
szolgálatok folyamatos nyomás alatt állnak, nem hibázhatnak, hiszen gyermekéletek múlnak rajta. Ez az állandó
feszültség fokozott pszichés megterhelést jelent számukra.

társadalmi mobilitás
eltérő életfilozófia
gyermeknevelési konfliktusok
szenvedélybetegségek (játék, alkohol, drog)
személyiségzavarok
pszichiátriai betegség
erőszak.
b.) Társadalmi okok
társadalmi anómia
értékválság
társas támogatások csökkenése
gondoskodó társadalom válsága
társadalmi egyenlőtlenségek
fogyasztói társadalom
családtámogatási rendszer elégtelensége.

A családok életének változásai
A hagyományos családszerkezetek lényeges átalakuláson
mentek keresztül. Terjed a egyedülálló életforma, a család minden korábbinál kevésbé képes betölteni alapvető
funkcióit.
Gyakran teszik fel a kérdést, hogy szükség van-e a családra? Szociológiai szempontból talán soha nem volt olyan fontos a család az egyén és a következő generáció életminősége, kiegyensúlyozottsága, valamint az elviselhető társadalmi légkör szempontjából, mint a modern társadalomban. A jól működő család termeti meg tagjai számára az:
érzelmi biztonságot;
a kölcsönös elköteleződést, feltétel nélküli bizalmat;
a hosszú távú tervezésre, kapcsolatokra képes személyiség kialakulását,
a személyiség és viselkedési zavarok kockázatának
csökkentését.
A házasságkötések száma az 1970-es évek közepe óta
csökken. Akkor évente átlagosan 96.000 volt a számuk,
mára 45.000-re csökkent. A házasság alternatívájaként jelent meg az együttélés, az élettársi kapcsolat. Viszont
minden második házasságkötés válással végződik. A házasságra lépők életkora még soha nem volt olyan magas,
mint mostanság. A férfiak 30, a nők 27 évesek házasságkötéskor. A házasságon kívül született gyermekek aránya fokozatosan növekszik, mára elérte a 30 %-ot. Növekszik az egyszülős családok aránya, amely meghaladja
a 15 %-t, vagyis a gyermekek ötöde ilyen családokban
nevelkedik. Mintegy 400.000 nő neveli egyedül a gyermekét. Magyarországon 40 éve kevesebben születnek,
mint ami a népesség termé-szetes „utánpótlásához” szükséges. (Ez a jelenség Európában is általános.) Ez a csökkenés a modernizáció következménye. „A hagyományos
társadalmakban a termékenység és a halandóság magas, a
modern társadalmakban alacsony.” (Józan Péter). Jelenleg 100 nő 129 gyermeket hoz a világra.

A családi válságok egyik következménye a gyermeki veszélyeztetettség megjelenése. A veszélyeztetettség meghatározása a gyakorlati tevékenység szempontjából megkerülhetetlen, hiszen el kell dönteni, hogy mely esetekben
avatkozhatunk be a családok magán-szférájába. Ez a
meghatározás azonban a legnehezebb feladatok egyike. A
gyermekvédelmi törvény veszélyeztetettség-definíciója
túlságosan tág, ami bizonytalanságot eredményez. Ezért
el kell fogadni az a helyzetet, amelyben az a gyermek tekinthető veszélyeztetettnek, amelyet a szakemberek annak nyilvánítanak.

Válságjelenségek a családok életében
a.) Családon belüli okok
a családi rendszer működési zavarai
a házastársak nagy munkaterhelése
anyagi, szociális válsághelyzetek, eladósodás
szegénység
munkanélküliség
házastársi feszültségek, konfliktusok
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Hiányoznak azok a szakmai standardok, amelyek egyértelmű eligazítást jelentenének. Nem lehet tudni,
hogy a családoknál milyen az a szülőknek felróható
életmód, amely erkölcsileg, értelmileg vagy érzelmileg
veszélyezteti a gyermeket. Melyek azok a pedagógusi,
nevelői, gondozói magatartásformák, gyermeki viselkedések, amelyek veszélyt jelentenek a gyermekekre.
Hiányosak vagy nem léteznek azok a gyermekintézményi nyilvántartások, amelyekből a veszélyeztetett
gyermekek száma megállapítható lenne.

lán nem változtatják meg a család értékvilágát, normarendszerét, gyermeknevelési attitűdjeit. A veszélyeztető
fél, a szankciók hatására csak ideig-óráig korlátozza magatartását. A normák, értékek, attitűdök megváltoztatásához a személyiség formálására, másfajta pozitív mintákra,
együttes családi élményekre van szükség. Ezek biztosítása legalkalmasabbak a csoportmódszerek, szabadidős tevékenységek, amelyekre sem idő, sem pénz nem áll rendelkezésre.
Megoldást jelenthet az az elmúlt években alkalmazott eljárás, amikor civil szervezetek pályázhattak milliárdos
nagyságrendben családi, szabadidős, gyermekvédelmi
programokra, csupán azok jobb összehangolása szükséges. Ma még kevésbé kihasználtak a civil szervezetekben
rejlő lehetőségek.
A veszélyeztetettség csökkentése területén fontos szerep
jut a gyermekek átmeneti gondozásának is. Elsősorban
azok a megoldások vezetnek eredményre, amikor a
gyermekek családjukkal történő együttes elhelyezése valósul meg. A családok átmeneti otthonaiban - a lakhatási problémák megoldása mellett - lehetőség kínálkozik
szocializációs minták közvetítésére is.
A veszélyeztetettség kezelésének, az esélyegyenlőség
megteremtésének legfontosabb színtere az iskola, illetve
annak kellene lennie. A mai iskola sajnos még nem ilyen,
ezért rendkívüli fontossággal bír a rendszer folyamatos
reformja. Az iskola a magatartási problémákkal küzdő
gyermekek irányába inkább kirekesztő, mint befogadó.
Kirekesztő egyrészt a magántanuló intézményével való
visszaélés területén, másrészt a közösségi foglalkozások
pénzes szolgáltatássá alakítása révén. Az iskolai napközi hatásában inkább gyermekmegőrző, mint fejlesztő.
Sok esetben a leginkább rászoruló gyermekek - akiknek
nincs esélyük az otthoni tanulásra - rekesztődnek ki ebből
a lehetőségből is. Az iskolai szociális munka területén
semmilyen pozitív elmozdulás nem tapasztalható. Az
iskolai gyermekvédelem továbbra is formálisnak tekinthető.

Mindezen okok miatt fenntartással kell fogadni az alábbi,
jegyzői nyilvántartásokból származó statisztikai adatokat,
amelyek szerint a veszélyeztetettek száma fokozatosan
csökken. A veszélyeztetettként gyermekek száma:
1998-ban 380.000 fő
1999-ben 300.000 fő
2000-ben 265.000 fő
2001-ben 250.000 fő
Közülük anyagi problémák miatt 166.363, környezeti ok
miatt 50.700, magatartási problémák miatt 25.584, egészségügyi okból 7.281 fő szerepelt.
Nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy ezeket a számokat ne illessük kritikai észrevétellel. Ugyanakkor a
gyermekjóléti szolgálatok - mint láttuk - a nyilvántartott,
veszélyeztetett gyermekeknek 45 %-át gondozzák. Joggal merül fel a kérdés: vajon a gyermekek 55 %-ánál a
jelző hálózat nem értesítette a gyermekjóléti szolgálatokat
a veszélyeztetettség tényéről, vagy csak nem volt gondozói kapacitásuk, vagy a gyermekjóléti szolgálatok nem
tartották megalapozottnak a jelzést. Ha ez így van, akkor
viszont miért került be a statisztikába?
Az is kérdésként fogalmazódik meg, hogy a gyermekjóléti szolgálat kapacitáshiány esetében elutasíthatja-e a
gondozást. (A védelembe vétel esetében ezt egyértelműen nem teheti meg)
Tapasztalataim szerint a gyermekjóléti szolgálatok minden jelzést felvállalnak, gondozásba veszik a gyermeket.
Ennek viszont az a következménye, hogy a szükségesnél
kevesebb idő jut a szakmai munkára, egy-egy gyermek
segítésére, több lesz az eredménytelen, illetve félig megoldott gondozás, és ráadásul a segítő is egyre jobban „kiég”. (Kudarcok a gondozásban, azt érzi, akármennyit dolgozik mégis eredménytelen, állandó feszültség a hiányok
miatt, hiszen tudja, hogy több időt kellene fordítani a
gyermekekre…)
A veszélyeztetettség csökkentése érdekében bővíteni kell
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós
lehetőségeit. A szolgálatok a gondozási folyamat során
naponta átélik az eszköztelenség hatásait, amikor sokproblémás családokkal foglalkoznak. Hiába a jól megtervezett gondozási folyamat, a szakszerű esetkezelés: nem,
vagy csak nagyon lassan történik változás. A szülőkkel,
gyermekekkel folytatott segítő beszélgetések, tanácsadások, ügyintézések, követelmények kevésbé, vagy egyálta-

A veszélyeztetettséget jelző hálózat területén az elmúlt
időszakhoz képest előrelépés tapasztalható. Ennek oka
mindenekelőtt a gyermekjóléti szolgálatok határozottabb
fellépése, és a rendőrségen belüli változások. Gondolok
itt mindenekelőtt arra az országos főkapitányi utasításra,
amely a családon belüli erőszak esetén meghatározza a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködési kötelezettséget. Ezek mellett a gyermekjóléti
szolgálatok komoly erőfeszítéseket tesznek a jelző hálózat szakmaiságának fejlesztésére. (Megfelelő helyzetértékelések, jelzések felvállalása, szemléletformálás, iskolai
gyermekvédelem fejlesztése, stb.)
A súlyosan veszélyeztetett gyermekek közül, az ellátó
rendszereknek a legnagyobb nehézséget a 14 évesnél idősebb gyermekek gondjainak megoldása jelenti. A szakellátásban lévő gyermekek számának csökkenése mellett a
14 évnél idősebb gyermekek arányának növekedése tapasztalható.
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gek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával
küzdők
ifjúsági tanácsadás
roma népesség problémáinak kezelése
adósságkezelés.
Speciális alapellátási feladatként pedig a:
közösségi pszichiátriai ellátás
fogyatékos személyek ellátására támogató szolgálat
kialakítása.
Mindezek mellett olyan ellátásokat is biztosítani kell, amelyek elősegítik a családon belüli kapcsolaterősítést
(láthatás kereteinek biztosítása, családterápia, mediáció).
A fentiekből látszik a szociális és egészségügyi ellátások
közötti határ elmosódása, és az egyre több feladat. Felmerül a kérdés: hogyan képesek ezeknek az elvárásoknak
megfelelni az 1-2-3 személyes szolgálatok, vagy akár az
5 fős intézmények?
A gyermekjóléti szolgálatok feladatköre is egyre bővül.
Ilyen az alternatív napközbeni ellátás, amely közösségi
tevékenységek folytatásán keresztül kívánja elősegíteni a
társadalmi beilleszkedést. Ez rendkívül fontos eszköz, hiszen a gyermekekkel folytatott szociális munka során alkalmazott segítő beszélgetések, szankcionálások hatása
önmagában nem vezet eredményre. Az egyéni képességés személyiségfejlesztő foglalkozások (amelyek természetesen szükségesek) nagyon költségigényesek, ugyanakkor csoportmódszerekkel jobb eredmények érhetők el.
Speciális ellátássá vált az:
utcai szociális gondozás
lakótelepi szociális gondozás
kapcsolattartási ügyelet
kórházi szociális munka
készenléti szolgálat
ifjúsági lelki-segély telefon működtetése
iskolai szociális munka.
Ezek közül van, amelyet csak a gyermekjóléti központoknak kell biztosítani (40.000 lakosságlétszám felett)
Az iskolai szociális munka a gyermekvédelem sarkalatos pontja. Egyesületünk régóta szorgalmazza ennek
hálózati kiépítését. A törvénybe való bekerülése csak az
első lépést jelenti, ha egyáltalán annak tekinthető. Az országos tapasztalatok szerint az iskolai gyermekvédelem
helyzete nagyon változatos. Van, ahol még a félállású
gyermekvédelmi felelős sem található meg, és van, ahol
főfoglalkozású szociális munkást alkalmaznak. Ezeknek a
munkatársaknak a zöme az iskola struktúrájába ágyazottan dolgozik. S ez az első probléma. Az ilyen munkatársat - akinek a főnöke az iskolaigazgató - semmi nem védi
meg attól, hogy szükség esetén helyettesítsen, napközibe
menjen, illetve az iskola érdekeinek megfelelően végezze
munkáját. Márpedig az iskola érdeke nem mindenben azonos a gyermekek érdekével. Elég ha a magántanuló
gyermekek példáját tekintjük, akiknek a száma sajnálatosan továbbra is növekszik. A magántanulóság indítéka
nem a betegség, vagy élsport, hanem a gyermek magatartási problémái. Sokuknak a korrepetálás sincs biztosítva.
Az iskola nem a problémás gyermekek integrálására, ha-

Háttérintézmények
A gyermekjóléti szolgálatok munkájának eredményességéhez elengedhetetlenek azok a háttérintézmények, amelyek speciális szolgáltatásokat biztosítanak. Ezek közül egyik legjelentősebb a gyermekek átmeneti gondozása,
melynek három formája létezik:
Helyettes szülő hálózat
(51 működő hálózat)
Gyermekek átmeneti otthona (30 db)
Családok átmeneti otthona (82 db)
A törvénymódosítás következtében,- a 20.000 lakosú településeknek gyermekek-, 30.000 lakos felett pedig családok átmeneti otthonát kell működtetni. A gyermekvédelmi törvény szellemisége a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére helyezi a hangsúlyt, mégis a
gyermekek átmeneti otthonából kell többet működtetni.
Ez szakmailag megkérdőjelezhető. Felmerül annak a veszélye, hogy az átmeneti otthon a szakellátás kiváltására fog irányulni. Már ma is vannak olyan jelek, hogy az
állami gondoskodás helyett a családokkal „önkéntesen”
vállaltatják az átmeneti elhelyezéseket.
Változó szolgáltatások
A szociális és gyermekvédelmi törvény módosítása nyomán lényeges változások történtek a családsegítő- és
gyermekjóléti szolgálatok működésében. Ha visszatekintünk a hőskorra, a családsegítés kezdeteire, a mai kezdő
szociális munkások rá sem ismernének az akkori családsegítő szolgálatokra: keret jellegű jogi szabályozás; széles körű prevenciós programok; minimális adminisztráció; pénzbeli segélyezés; széles körű természetbeni
juttatások; megdönthetetlennek tartott önkéntességi
alapelv.
A klienskör is jelentősen megváltozott: nem kizárólag a
szegénység, és annak következményeként megjelenő sokrétű problémacsoportok által érintett lakossági kör jelenik
meg, akik sokszor már nem a problémáik alapvető megoldásához kérnek segítséget, hanem csupán természetbeni
és/vagy pénzbeli szolgáltatásokat igényelnek, hanem azok is, akik élethelyzetük alapvető változását remélték.
Ennek megfelelően lecsökkent a mentálhigiénét érintő
szolgáltatások száma, és növekedett a szegénység-, ill.
kríziskezelés (sokszor eszköztelenül). Ezeket a változásokat természetesen a szükségletek generálták.
A jogszabályi változások a keretszabályozástól a konkrét,
pontosan megfogalmazott tevékenységek irányába tolódtak el. A családsegítéssel szembeni törvényi elvárások a
jelenlegi létszám-normák alapján csaknem teljesíthetetlenek. Példaként említem a helyi szükségletek felmérését,
a beavatkozási területek meghatározását a lakosság szociális, mentálhigiénés helyzetének feltárását, folyamatos
figyelemmel kísérését. Ehhez nemcsak a szabad munkaerő, hanem a szakember is hiányzik. A szociológusok kikerültek a szakmai regiszterből.
A társadalmi igényeknek megfelelően olyan új szolgáltatások kerültek bevezetésre, amelyek a:
tartós munkanélküliek
fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybete-
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nem kirekesztésére törekszik. Hiányzik a gyermekvédelmi felelősök szakértelme, ami miatt sokszor nem egy
nyelvet beszélnek egymással a munkatársak. Üdvözlendő
az a törekvés (az oktatási törvény módosítása), amely a
tanulók túlterheltségének csökkentésére törekszik, hiszen
a problémák jelentős része innen ered.

(ahol igénybe tudják venni) fedezni tudja az ellátásokat
(50.000 fölötti népességszám). Mivel ez a normatíva nem
kötött felhasználású, ezért az önkormányzatok egy része
továbbra is másra használja fel annak bizonyos százalékát.
Az önkormányzatok sok helyen megszorító intézkedéseket hoztak, leépítéseket valósítottak meg. Azt szeretnénk
elérni, hogy a területen olyan feladatfinanszírozási rendszer alakuljon ki, amely a ténylegesen ellátott feladatokhoz, szakmai létszámokhoz biztosítaná a támogatásokat.
Az előzőekben láttuk mindkét intézmény feladatainak bővülését, amely nem jelenik meg a szakmai létszámok fejlesztésénél. E nélkül nehezen válnak végrehajthatóvá az
új feladatok. Tudomásunk szerint csak a támogató szolgálatokra van külön normatíva betervezve. Az EU-ban a
szociális gazdaság nagyságrendekkel fejlettebb, mint nálunk. Ez természetes, hiszen a szociális te-rületen, pl. Németországban 150 éves múltra tekint vissza a szociális
képzés. Ugyanakkor a szociális területnek a foglalkoztatáspolitikában is nagyobb nyomatékkal kellene megjelennie.

A törvény módosítása nyomán a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év március 31-ig tanácskozást kell szervezni, a jelző hálózat tagjainak írásos beszámolóit is figyelembe véve. Személyes tapasztalatom szerint ezek a
beszámolók annak ellenére nagyon formálisak, hogy segítségképpen megadtuk a szempontrendszert is. Úgy tűnik, hosszabb időnek kell eltelni ahhoz, hogy az iskola és
a veszélyeztetett gyermekek érdeke közti összhang tovább növekedjen.
A tanulási, magatartási problémával küzdő, veszélyeztetett gyermekek pszichológiai segítése területén óriási hiány tátong. Az erre hivatott intézmény, a Nevelési Tanácsadó képtelen megbirkózni a kialakult helyzettel.
Hosszú hónapos előjegyzéseik vannak, nyáron nem dolgoznak, a heti óraszámuk sem több 19-nél. Amúgy meg
szívesebben foglalkoznak a jól diagnosztizálható problémákkal, az együttműködő gyermekekkel, a „jobb, motiváltabb családokkal”. Ráadásul ez a szolgáltatás is csak
kevés településen elérhető. Ezen a problémán az segítene,
ha megvalósulna az egységes gyermek és családvédelmi ellátás, amelybe beletartozna a nevelési tanácsadás
is, kikerülve az oktatás hatásköréből.
A gyermekjóléti szolgálatokra is igaz az a megállapítás,
hogy a szakmai létszámok jelentős emelése nélkül csak
tűzoltás lehetséges, prevenció aligha. Továbbra sem látjuk megoldottnak az egyszemélyes, vagy más szakmai tevékenység mellett végzett feladatellátásokat. Hiányzik az
esetmegbeszélés, a szakszerű helyettesítés, továbbképzés
lehetősége.
A gyermekjóléti módszertani munkával kapcsolatban
több problémát jeleztek az intézmények. Skizofrén helyzetet jelent a módszertani és ellenőrző tevékenység
egymással párhuzamos megvalósítása. Előfordulnak olyan esetek, amikor gyakorlati tapasztalat nélküli, vagy
szociális végzettséggel nem rendelkező, vagy éppen azt
végző hallgató folytatja le az ellenőrzéseket. Az lenne a
szerencsés, ha a két tevékenység különválna egymástól.
Erre lehetőséget kínál a gyermekvédelmi szakértői lista.
Reményeink szerint a gyámhivatalok az ellenőrzésekhez
a listáról fognak szakértőt választani.

A szociális munka társadalmi elismertsége
A szociális munka társadalmi presztízse továbbra is alacsony, amely több okra vezethető vissza:
a kezdetekhez képest csökkentek a fizetések arányai
más társadalmi csoportokhoz (pl. a pedagógusokhoz)
képest. (Átlagjövedelmünk a nemzetgazdasági átlagbérek 60 %-a körül található.)
jelentős átalakuláson mennek át az emberi és családi
értékek;
a klientúra összetétele megváltozott;
a segítés kultúrája kialakulatlan;
alacsony a civil szervezetek részvétele az alapellátásban;
hiányoznak a szakmai munka környezeti feltételei;
a szociális munka nehéz, pszichésen megterhelő;
a képző intézmények alulfinanszírozottsága nehezíti a
gyakorlat-orientációt és a hallgatók készségfejlesztését;
megoldatlan a segítők segítése;
a pálya elnőiesedik;
a társadalom, sőt sokszor az önkormányzatok sem ismerik a szociális munka mibenlétét.
A szakma presztízs-csökkenésének következményei
az intézményközi együttműködések, a koordinatív
szerepkör csökkent hatékonysággal valósítható meg;
ma már csak azok a szociális munkások jelentkeznek
intézményeinkbe, akik nem találtak „jobb helyet”;
megfelelő prevenciós lehetőségek hiányában mind
több a kiégés határán levő szakember.

Finanszírozási kérdések
A közalkalmazotti bérfejlesztés jótékony hatása következtében az intézményekben csökkent a fluktuáció, megszűnt a krónikus szakemberhiány. Ez a bérfejlesztés
fontos hozadéka. Ugyanakkor diszfunkcionális hatása is
van, mivel a feladat ellátásához rendelt normatív állami
támogatás nem tartott lépést a bérfejlesztéssel. Ennek következtében egyre feljebb tolódik az a határ, amikor az
alap normatíva arányos része, és a kiegészítő normatíva

A szociális munkások védelme
A szociális munkások személyiségének védelmét az elkövetkező időszak alapvető feladatának kell tekinteni. Meg
kell akadályozni a munkatársak kiégését, azokat a helyze-
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teket, amikor a szociális munkásokat érzelmileg már meg
sem érintik klienseik sorsa, és az ügyintézés szintjére
degradálódik tevékenységük.

TÖRVÉNY TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN

(Sziszik Erika beszélgetése SZABÓ SÁNDORNÉval)

A szociális munka különösen nehéz foglalkozás, mert
jellemzői a:
fokozott munkahelyi stresszek;
hosszan tartó érzelmi megterhelés;
folyamatos döntési helyzetek;
beavatkozások eredményességét megállapító objektív
mutatók hiánya;
együttműködésre kötelezett kliensek motiválása;
nagy személyes felelősség;
eszközrendszerek hiánya (prevenció, ellátó intézmények); vezetői értékelés hiánya;
az alacsony presztízs miatt nehézkes az intézményi
együttműködés, koordináció.
Ebből a szempontból legrosszabb helyzetben az egyszemélyes feladatként szerveződő ellátást biztosító munkatársak vannak. Nemhogy szupervízióra, továbbképzésekre nem jutnak el, gyakran esetmegbeszélésre sincs lehetőségük, hiszen sokan részfoglalkozásban dolgoznak, és a
főfoglalkozásuk ezt nem teszi lehetővé. (A munkatársi esetmegbeszélő team csaknem mindenütt működik, egyre
több helyen található szupervízió is.)

Melyek a szociális ellátás és a szociális törvény
tervezett változásainak irányai, alapelvei?
Most formálódik a szociális törvény módosításának
szakmai szemléleti kerete. Az egyik tervezett változás az egészségügyi és a szociális alapellátás közeledését jelentheti, mely konkrétan érintheti a családokat is, hiszen kivédhetjük a felesleges köröket a családok életében, amennyiben a párhuzamosságok
megszüntethetők. Tudom, hogy ennek nagyon komoly adatvédelmi és személyiségi jogi következményei vannak, különösen, ha megemlítem azt a tényt
is, hogy a családsegítő szolgáltatásnak nincs felelős
gazdája a minisztériumban. Pedig én ezt egy olyan
intézménynek éltem meg, amikor bekerült szociális
ellátórendszerbe, hogy a még működő családot tudja
megvédeni és egy igazi prevenciós eszköz. Ehhez képest, az elmúlt években lényegében a családsegítő
szolgálatokból kinőtt gyermekjóléti szolgáltatás izmosodott és erősödött meg, miközben a családsegítők száma nem fejlődött. Számomra a gyermekjóléti
szolgáltatás valódi tartalma is kérdéses, a hatósági
gyermekjóléti ügyek kezelése még, úgy ahogy megtörténik, de abban sem tudják teljesen ellátni a rászorulókat, hiszen közismert, hogy a települések 98 %-ában van gyerekjóléti szolgáltatás, de csak negyed,
harmad, vagy félállással vannak betöltve. Vagyis
nem tudnak foglalkozni azzal a feladatkörrel, amit el
lehetne végezniük, és ettől aszimmetrikus lett az egész struktúra, ami a prevenciót, és az önkéntességet
jelenti. Azt hiszem, hogy „feje tetejére” állt a rendszer, tehát a hatósági munka erősödött meg, miközben az érdemi családsegítő tevékenység elerőtlenedett, lecsökkent. Én - és most itt a személyes véleményemet tudom elmondani - sokkal komplexebben látom a dolgot. Szerintem a családsegítés egy integra-

Mire lenne szükség?
Jelenleg is vannak olyan (elsősorban nagyobb létszámú
intézmények), amelyek „hallgatólag” tudomásul veszik a
terepmunka egy részének személyes célú felhasználását.
Úgy gondolom, nem erre a megoldásra vágyunk, hiszen
ennek féllegalitása tovább fokozza a munkahelyi stresszeket. E helyett inkább a következőkre lenne szükség:
a szupervízió különböző formáihoz való hozzáférésre;
folyamatos továbbképzésre;
rendszeres munkatársi teamre;
időközi hosszabb szabadság biztosítására.
Az elmondottak közül leginkább a munkatársi esetmegbeszélő team működik, de egyre több helyen található
szupervízió is (azoknak az olcsóbb, csoportos formái).
Fel kell vetni annak szükségességét, hogy a pályán eltöltött 10 év után 6 hónap, alkotó szabadságot vegyenek
kötelezően igénybe a munkatársak. Ezen idő alatt nyelvet tanulhatnának, elméleti továbbképzésen vehetnének
részt. A szociális gazdaság fejlesztése elérhető közelbe
hozhatja ezt az elképzelést.
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rekjólét” megnevezés, főként, ha a tényleges funkcióira
gondolok.

tív fogalom, és ebben a fogalomban benne van a fogyatékos, az idős, és a prevenciós szolgáltatás és ellátás is.
És miután tudjuk azt is, hogy a családsegítés az alapellátás
része, így tehát abba beleértendő a betegápolás, az ebédszolgáltatás, a házi étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a
házi gondozás is. Úgy látom, ha egyfajta ideáltípusból
vezetnénk le - no és a családok sajátos, egyéni igényeiből
-, akkor tényleg integrált ellátást kellene adni a települések
minden szintjén, megerősítve a családsegítőket.

Hiszen jellemzően akkor kerül egy gyerek oda, ha
valami baj van.

Igen, mondjuk ki, hogy akkor kerül egy gyerek ebbe a
rendszerbe, amikor már baj van. Viszont nekem ott van
a hiányérzetem, hogy nincs, ami megfogja és segítse ezt a
gyermekes családot korábban, tehát a probléma felmerüléEzt olyan szinten gondolod, hogy akkor abban ben- se időszakában. Nekem túl hamar a gyermekjóléti szolgáne van a jelenlegi idősgondozás alapellátási szintje?
lathoz kerül sok olyan ügy, amelyet mediátorral, érzékeny
családsegítővel, és az egész országra kiterjedő családsegíSzámomra ez így van, ehhez viszont rendezni kell a fi- tő munkával kezelni lehetne, sokkal kisebb energia-ráfornanszírozási formákat is. Szociálpolitikában gondolkodó dítással és nem hivatali presszióval, hatósági munkával.
emberként mondom: ez lenne az ideáltípus. Tudom, hogy
minden struktúrában van egy természetes rugalmatlanság,
Ebben a koncepcióban hogyan alakul a gyermekjóde azt szeretném, ha az integrált gondolkodásmód keléti szolgáltatás szervezeti kerete?
rülne be a szakmába, s ennek megfelelően szeretnénk
megerősíteni a családsegítő szolgálatokat, hogy olyan
Ez megint bonyolult. Jelenlegi tudásom birtokában nem
tevékenységeket tudjanak kínálni (szolgáltatóként), amire
mernék határozott véleményt mondani erről, csak azt
tényleg szüksége van 2003-ban a magyar családoknak.
hangsúlyozom ismét, hogy a még működő, vagy a műköEbben a szabadidős tevékenységektől kezdve, az életviteldésében önmagától is veszélyeket látó és érzékelő csaláhez való tanácsadásig rettentő gazdag és színes a skála.
dokat kellene megerősíteni. Erre szolgálna a jellemzően
Szeretném, ha gazdája lenne a családsegítőnek; ha komphétvégi kapcsolatügyelet és a készenléti ügyelet, hogy alex tevékenységet tudna végezni; ha presztízse lenne a
kár éjjel is, ha valakinek szüksége van rá, segítséget tudcsaládsegítővel és a családsegítőben végzett munkának; és
jon kapni. Ne rögtön a hivatalnak kelljen belépnie, hiha olyan intézmény lenne, amely a családokat a probléma
szen még egy önkéntes, civil, karitatív segítőbázis is segítkeletkezés és érzékelés időszakában találja meg és szolhetne a családon. S persze legfőképpen a professzionális
gálja, s ezzel a nagyobb problémákat előzi meg.
szociális munkás, aki emberszerető, gyerekszerető empatikus lény, aki ha valakinek arra van szüksége, megmondja,
Ebben a rendszerven hol helyezkedik el a gyermek- hogy az űrlapot hogyan kell kitöltenie, akinek, ha arra van
jóléti szolgáltatás?
szüksége, megmondja, hogy milyen jogai vannak, vagy
konkrétan segít az akut problémái megoldásában. Nem
Amiről most beszélek, az még a belső és a szakmai viták úgy, hogy a hivatalt kapcsolja be, hanem menedzseli az üelőtti állapot. Ebben a rendszerben a Gyermekjóléti szol- gyet és a segítségkérőt.
gálat, a maga hatósági tevékenységével, egy kicsit már a
következmény.
Hogyan gondoljátok megtámogatni a családsegítő
szolgálatok tevékenységét? Ugye azt lehet tudni,
hogy az önkormányzatok sokkal inkább érdekeltek a
Vagyis egyfajta híd az alapellátás és a szakellátás
pénzbeli támogatásokban, mint a személyes szolgálközött?
tatások biztosításában. Hogyan lehetne elérni, hogy
a személyes szolgáltatás aránya 50 %-nál több lePontosan. Azokkal az ügyekkel foglalkozzon, melyekkel
az önkéntes együttműködés kereteiben nem tud mit kezdeni, illetve ahol a gyermekek érdekében be kell avatkozni. Szerintem ezt két oldalról lehet megközelíteni. Egyik réMindezt azért, hogy a gyerek maradhasson a családjában. sze a törvényi előírás betartásának szigorúbb ellenőrzése,
Tehát a Gyermekvédelmi törvény szellemének megfelelő- hiszen tudjuk, hogy a törvény annyit ér, amennyit be tuden a Gyerekjóléti szolgálat beavatkozik, és jelzőrend- nak tartatni belőle. A másik hogy az igényt lehetne felkelszerként működik. És ha ez tényleg jól működik, akkor a teni az emberekben, vagyis a segítség-kérésnek, és a secsaládot alapfunkciójában is vissza tudja erősíteni. Tehát gítség-nyújtásnak a kultúráját kell kialakítani Magyarén egy ilyen köztes funkciót érzékelek a gyerekjóléti szol- országon. Én azt látom komoly gondnak – és most nem
gáltatások oldaláról, mert számomra kicsit álságos a „gye- mondhatom azt, hogy a közvetlen környezetemben ez nem
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probléma –, hogy nem tudják az emberek, hogy erre van
szakember. Akár egy kampánnyal is, rá kellene
ébreszteni az embereket arra, hogy milyen lehetőségeket tud nyújtani a családsegítő. Persze ez az önkormányzatok oldaláról nem elégíti ki azt a feltételt, hogy fejlesszék a családsegítőket, de szerintem az önkormányzati
vezetők is érdekeltek abban (megint egy kis idealizmus),
hogy jó közérzettel éljenek náluk az emberek. Kiemelném
ebben a szemléletváltásban a média felelősségét is, amennyiben jó példákat tudnának bemutatni. Azt gondolom, hogy a minisztérium (meg az elődei) a törvényalkotással megtették a feladatukat, most a finanszírozásban
kellene egy kicsit megerősíteni az alapellátást, s ebben a
családsegítést is. Természetesen megvan ebben a felelőssége a szociális szakmának is, hogy megmutassa a saját
szakmai munkáját, arculatát. Olyan kurzusokat vagy konferenciát kellene szervezni, ahol a családsegítők a jól működő szervezeti modelleket és célzott szolgáltatásokat mutatják be, és ezekre az ötletbörzékre meghívni azokat az önkormányzati képviselőket, akik szociális felelősséggel rendelkeznek (irodavezetők, testületi tagok, polgármesterek), hogy nézzék meg, milyen
lehetőségek vannak ebben. Szerintem
nagyon sok helyen nem is tudják, hogy
miről szól a családsegítés, ás ebben óriási felelőssége van a szakmának, amit
nem lehet megkerülni, hiszen emberi életekről, családok, gyermekek sorsáról,
drámájáról van szó. Ezért gondolom azt,
hogy a szakma és a képzőhelyek is nagyobb nyilvánosságot adhatnának ennek,
vagyis a családsegítőben végzett munkának.
Az érdemi szociális munkának, amely közösségépítő és szolgáltató hely is egyben.
Ehhez a szakmában is véghez kell menjen egy
szemléletváltozás. Az egyik szemléletváltozás nagy
valószínűséggel abban van, hogy a családsegítő nem
szegény-gondozó hely, hanem az önkormányzat
minden polgára felkeresheti. A másik szemléleti
váltás a szolgáltatás nyitottságát és egyenrangúságát
érinti.
Szerintem a legnagyobb kihívás a terepmunka erősítése. A szociális munkásnak egyfajta szociális térképpel kellene rendelkeznie, és olyan kínálatokkal kellene kimennie
a lakosság körébe, ami az ottani szociális háttér ismeretében föltételezhetően találkozik a családok igényeivel,
szükségleteivel. Szóval neki a szakmai tudásánál, a demográfiai ismereteinél, a szociális ismereteinél fogva elébe
kellene mennie a problémáknak, egyfajta szolgáltatási
„étlapot” kellene nyújtania, amivel fölhívja magára a fi-

gyelmet. És ha fölhívta magára a figyelmet, akkor az
szükségletet gerjeszt, a gerjesztett szükséglet viszont újabb szükségleteket erősít fel, és ettől kezdve egyfajta élő
kapcsolatban kellene hogy éljen a szociális munkás a környezetével. Ebben a munkába az önkénteseket is be lehetne kapcsolni, a civileket, a friss nyugdíjasokat, vagy az egyetemistákat, a polgári szolgálatosokat, akik mind egyegy korosztályt tudnak megszólítani. Ha beszoktatnak egy
korosztályt egy intézménybe, akkor könnyebb programot
szervezni számukra, akár az utcán csellengő gyerekek számára vagy bárki mások számára, akkor ezek a gyerekek
már másképp fognak viszonyulni ahhoz, hogy tanácsot
kérjenek mástól, vagy segítséget elfogadjanak. Számomra
a családsegítők nagyon fontos közösségépítő színterek.
Tematikus csoportokat szervezhetnek, különböző önsegítő
csoportoknak adhatnak helyet és teret, de az uniós országokban arra is láttam példát, hogy a nagy
bevásárlóközpontokban, üzletházakban, a
fiatalok szórakozóhelyein pultok vannak,
ahol ott ül egy segítő és ott megszólítható
és igénybe vehető.
Szemléleti váltás ez is!
Igen, csak az a baj, hogy minden, ami
intézményesül, szabályozottá válik,
merevedik, elnehezül. Azt hiszem, akik a szakmában vannak, tele vannak
jó ötlettel. Csak amikor arról van
szó, hogy ezt ki finanszírozza, hogyan tudom megoldani az időbeosztást, a szabadidőt, az összes
többit, akkor a munka érdemi része
kicsit háttérbe szorul a hivatali résszel szemben.
Hogyan lehet kezelni a problémát, hogy a közösségépítésnek vannak mennyiségi határai, korlátjai? Ez a
modell működni tud egy 5-8 ezres településen, de
hogyan működtethető a nagyvárosokban?
Ez is kettős, hiszen a kistelepüléseken lakók jobban ismerik egymást, ott erőteljesebben testközelben élnek az emberek. Viszont sokkal zártabbak a viszonyaik, tehát nem
biztos, hogy segítséget mernek kérni, nehogy a szájára
vegye őket a falu. Ezért tartom fontosnak, hogy milyen
személyiségjegyekkel rendelkezik az, aki szociális munkát végez, vagy szociális munkásként terepre megy dolgozni. Befogadó, nyitott személyiségnek kell lennie, aki
pillanatokon belül bárkivel, bármilyen korosztállyal, bármilyen iskolai végzettségűvel kapcsolatot tud teremteni,
és ez a nyitottsága lehet az, ami őt és a segítség-nyújtását
elfogadtatja. Viszont legyünk őszinték, ez a szűrő még hiányzik a szociális munkások felvételénél.
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A szakma sokat küzd azokkal a segítő szakemberekkel, akik saját maguk szorulnának
segítségre…
Pontosan. De azért legyünk őszinték, ez a szakma
igen rövid idő alatt, igen nagy utat járt be, és sokat
köszönhet azoknak a „nagy öregeknek”, akik megteremtették a szakma presztízsét. Azt hiszem, kevés
szakma ért el ilyen hamar, ilyen magas társadalmi
presztízst. 10 évvel ezelőtt kevesen gondoltuk volna
azt, hogy a segítségnyújtásnak, a segítség-kérésnek
ennyire kialakulnak a szervezeti keretei és a szakmai
szabályai. Természetesen van még dolgunk azzal,
hogy ez egyre célzottabban és hatékonyabban, de
egyben közvetlenebbül is történjen, hogy az emberek
ne féljenek segítséget kérni. Én nagyon szeretném azt
is, hogy a családsegítő és az idősek napközi otthona
az öregek és a gyerekek, az egészségesek és a betegek, a fogyatékkal élők találkozási helyeként szolgálna, hogy lenne néhány olyan szabadidő-szervező
szociálpedagógus, akinek eszébe jut, hogy általános
iskolásoknak szervez valami programot az idősek
otthonában, vagy idősek napközi otthonában. Az
elmúlt években egyre jobban kikoptak, de talán még
működnek ilyen érintkezési felületek. Hiszen a nagyobb karitatív akciók, adakozások, gyűjtések azért
azt mutatják, hogy az emberek megmozdíthatók,
érzékenyek, szolidárisak, csak valahogy a közszellem
nem eléggé igényli ezt.
Ez a szakmának azt is jelenti, hogy merje
megmutatni, merje elmondani, írja le, hogy
mit csinál, hogy merjen harcolni azért, hogy
ne csak ekkor kerüljön elő egy családgondozó, hogyha baj van.
Ehhez nagyon fontosnak tartom azt, hogy a családsegítők szupervíziója is biztosított legyen. És azt is,
hogy ne legyenek anyagi gondjai, mert igazán az tud
kifelé pozitív példát mutatni, aki maga alapvető
anyagi gondok nélkül él.
Mit lehet tudni az egységes közszolgálati életpálya-modell előkészületeiről?
Bízom benne, hogy meg fog felelni a várakozásoknak és teljesülni is fog, hiszen csak akkor lehet kiegyensúlyozott szakmai munkát végezni, ha kiegyensúlyozott a családi háttér. Egy kiegyensúlyozott, konszolidált családi háttér kell minden családsegítő számára, és abban az egyéni vagy csoportos szupervízió
is segíthet, hogy tudjon másokon is segíteni.
Ezeknek a normatív támogatását is biztosítani
kell.
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szerepe volt abban, hogy a családsegítés, mint tevékenység
illetve intézmény bekerült az 1990. évi XX. törvény majd az
1993. évi III. törvénybe; komoly szerepet töltött be egyesületünk a családsegítő szakmai tevékenység belső tartalmának
alakításában, - nem kevés szakmai vitát és indulatot is kiváltva – a ma már törvényben is nevesített általános és speciális
szolgáltatások kidolgozásában; eredményesen működtünk
közre a családsegítő és gyermekjóléti területen dolgozók munkakörülményeinek javításában, de e területen azért még bőven
akad tennivalónk.
Milyen további szakmai feladatok, fejlődési lehetőségek vázolhatók fel?
Úgy lehetne előbbre lépni, ha nem szabdalnánk szét a szolgáltatásokat az alapellátás területén. Itt a szociális törvény által
nevesített négy alapellátásra, a házi gondozásra, az étkeztetésre, a családsegítésre és - most már - a speciális szolgáltatásokra gondolok. Ehhez hozzávehetők a gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a helyettes szülői hálózat és a gyermekek-, családok átmeneti otthonai. Az említett szolgáltatásokat egy sokfunkciós integrált alapellátásként kell megszervezni, amely
időben tud reagálni a problémákra; nem pedig szolgáltatásonként szét-szabdalva. Ez az egyik kulcsa a további fejlődésnek.

SZABÓ JÁNOS:
SOKFUNKCIÓS, REAGÁLÓKÉPES,
INTEGRÁLT ELLÁTÁSRA VAN SZÜKSÉG

Negyedik küldött-értekezletére készül a „Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete”. Hogyan ítéli meg az Egyesület eddigi tevékenységét?

A másik, pedig a finanszírozás?
Igen. Ma az általános szolgáltatási normatívával finanszírozza
meg a kormányzat az alapellátási szolgáltatások tekintetében
az önkormányzatokat. Ezek nem "pántlikázott" pénzek, tehát
az önkormányzat, akár ellátja a szociális - gyermekvédelmi
feladatot, akár nem, akkor is hozzájut ehhez a normatívához.
Egy ÁSZ vizsgálat azt mutatta, hogy 2000-ben közel 60 milliárdot vontak el az önkormányzatok a szociális - gyermekvédelmi célú pénzekből, és ugyanakkor azt láttuk és látjuk, hogy a települések, több mint 50 %-a nem látja el maradéktalanul az alapellátási feladatokat, és több mint 400 olyan
település van Magyarországon, ahol egyik alapellátási
funkció sem látják el a települési önkormányzatok, sem a
szociális, sem a gyermekvédelmi területen. Ezért azt gondolom, hogy a fejlődésnek a másik kulcsa, az egységes alapellátási intézményen túl, a finanszírozás megváltoztatása. Úgy
vélem, jó eséllyel dolgozunk azon - nem, mint módszertani
intézményvezető, hanem egyéb funkcióimban -, hogy mindezt feladatfinanszírozással oldják meg, melynek az a logikája,
hogy csak akkor kapják meg az önkormányzatok ezeket a
pénzeket, ha a feladatot is ellátják, tehát "pántlikázottak" legyenek ezek a pénzek.

A szociális szakmában dolgozók az elsők között ébredtek rá a
civil szervezetek fontosságára. 1988-ban megalakították a
Szociális Munkások Magyarországi Egyesületét. Ez az egyesület tömörítette a szociális szakmák területén dolgozókat.
Mivel e nagy szerveződés nem tudott választ adni a szervezeten belüli szakmák szakmapolitikai és érdekvédelmi kérdéseire, ezért a családsegítés területén dolgozók 1990-ben, Jobbágy Mária, és Talyigás Katalin kezdeményezésére összejöttek, hogy gondolkozzanak egy szűkebb szakmapolitikai, érdekvédelmi civil szerveződés lehetőségeiről. Az első tanácskozáson fölmerült több lehetőség közül, Takács Imre kamarai
javaslata került elfogadásra és alakult meg 1990. novemberében a Magyar Családsegítő Szolgálatok Országos Kamarája. Ez a szerveződés alakult át a kamarai jogszabályok következményeként egyesületté, majd a gyermekvédelmi törvény hatálybalépését követően a gyermekjóléti szolgálatokban dolgozók érdekvédelmét is felvállaló Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületévé.
A szervezet ’90-es megalakulása évétől kezdődően szervezetileg folyamatosan fejlődött. 1994-ben megalakultak regionális szervezetei, 1998-óta megyei szervezetei is működnek. Az
elnökség és a tagság tevékenységét röviden végiggondolva,
eredményesnek ítélem meg az egyesület elmúlt 12 éves tevékenységét.
Önkényesen válogatva, csak az általam legfontosabb munkákat említem. Az egyesület 1994-ben kidolgozta a családsegítés nyilvántartási dokumentációját, majd először a családsegítés, majd – megjelenésükkel – a gyermekjóléti szolgálatok
statisztikai adatgyűjtésének rendszerét; az egyesületnek döntő

Vajon miért fordítják az önkormányzatok a szociális feladatokra kapott pénzt (legalábbis annak
egy részét) más célokra?
A probléma gyökere minden valószínűség szerint az önkormányzati finanszírozásban keresendő. Az önkormányzatok általában is kevés pénzt kapnak, és teljesen igazuk van, amikor
panaszkodnak, hogy kevés a forrásuk. Ha a szociális ágazat
12
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finanszírozását, s azon belül az alapellátás finanszírozását
nézzük, akkor külön kell beszélni a múlt év szeptemberi béremelési előtti, és külön az azt követő helyzetről. Azt kell mondanom, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti tevékenység
csaknem megfelelően volt finanszírozva. Az ötezer fő településnagyság felett az állam által adott normatíva fedezte a költségeket. A tavaly szeptemberi közalkalmazotti béremelést követően feljebb csúszott ez a településnagyság határ. A számítások szerint ma már 40–50 ezer fős az a településnagyság, aminél finanszírozza a normatíva a költségeket. Ebből látható,
hogy ma már ez a fajta ellátás is alulfinanszírozott az önkormányzatoknál. Tehát kijelenthető, hogy összességében alulfinanszírozottak az önkormányzatok. S ebből következik, hogy
a szociális célú pénzeket, mivel azok nem "pántlikázottak",
átcsoportosítják, többnyire látványos falu, illetve városfejlesztési célokra, amely fejlesztések a választások alkalmával honorálandók. Alapvetően ebben látom az okot.

Korábban vita volt arról, hogy helyes-e egymástól
elkülönítve működtetni a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatást. Nyugvópontra került ez a vita?
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete és
jómagam is a kezdetektől azt a véleményt fogalmaztuk meg, hogy megengedve ugyan, hogy az önkormányzatok úgy szervezzék meg a szolgáltatási szervezeteket, ahogy azt a törvényi
lehetőségek megengedik, de mi mind szakmai, mind gazdaságossági szempontból egy egységes szakmai intézményi
rendszert képzeltünk el. Az élet igazolta is ezt. Ma 770 családsegítő működik az országban, több mint 90 százalékuk
egy szervezetben a gyermekjóléti szolgálatokkal és ezek
mintegy 8 millió lakost látnak el. Az látszik tehát, hogy ahol
intézményesült ez a rendszer, ott döntő többségében integrált
egységben működik a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat. Ez a vita azonban az eltérő szakmai, szervezeti érdekek
miatt még hosszú idő elteltével fog nyugvópontra jutni.

Segíthetnének-e a probléma megoldásában a társulások, különösen a kistérségi szerveződések?

A jövő útja, különösen az aprófalvas településeken, de másutt
is, hogy az önkormányzatok sokfunkciós, sokféle szociális és
gyermekvédelmi kihívásra reagáló integrált alapellátási intézményt működtessenek. Remélem, hogy a törvénykezés is efelé megy, és szemben azzal, amit ma a szociális törvény is sugall, - hogy a területi gondozási központokon keresztül szerveződjék meg ez az integrált rendszer -, azt gondolom, hogy
az integráció katalizátorai a családsegítő intézmények
lesznek. Mégpedig azon egyszerű ok miatt, hogy ők foglalkoznak az emberekkel, születésüktől a halálukig; munkatársaik több mint 70 %-a magasan kvalifikált szakember, és képesek a felhasználókat a szociális, és gyermekvédelmi személyes szolgáltatásokkal segíteni. Ezzel szemben, a gondozási
központok döntően az idősellátásra szerveződtek, ezért sem
szakirányú végzettségeikben, sem szakmai hozzáértésben
nem alakulhatott úgy a szakembergárdájuk, hogy ők lehetnének a katalizátorai ennek az egységes, - a személyes szolgáltatások minden területére kiterjedő - integrált ellátó intézménynek. Persze ebben az intézményben helyet kap a szakmai önállóság meghagyásával a területi idősgondozás, az étkeztetés, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, és az
összes olyan alapellátás, ami az önkormányzatoknak törvényben előírt ellátási feladata. A továbblépés másik útja nyilvánvalóan a térségi integráció. Az lehetetlen, hogy 20-60 fős településeken, mint amilyenek a régiónkban is vannak, településenként önállóan jelenjenek meg ezek az intézmények. Átlátható méretű kistérségi társulásokra van szükség, s ezzel
együtt az előbb kifejtett feladatfinanszírozásra. Mindez - azt
gondolom - megoldaná a legnagyobb problémákat, s nem kellene szégyenkezni amiatt, hogy az ország felében hiányoznak
az alapellátás bizonyos formái.

Minden bizonnyal lehetne segíteni társulással, kistérségi települési társulásokkal, de ennek az 1989 előtti évekből-évtizedekből súlyos politikai gátjai vannak. Megindult ugyan ez a
folyamat, de nem olyan dinamikus, mint amire szükség lenne.
Erre hatással van az is, hogy a finanszírozás változásával a
feltételek is kicsit szigorodtak, eddig ugyanis az intézményi
finanszírozás úgy állt össze, hogy általános szolgáltatási normatívát kaptak az önkormányzatok, s ha intézményként szervezték a tevékenységeket, akkor még plusz kiegészítő intézményi normatívát is. Ez utóbbi feladatra adták az un. „pántlikázott” pénzt, amit már 3 fő után megkapott a családsegítő- és
gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény, most viszont, mivel azt látták, hogy visszaéltek ezzel az önkormányzatok,
csak akkor juthatnak hozzá a kiegészítő normatívához, ha legalább 3 főt gyermekjóléti munkában és 3 főt családsegítő
munkában alkalmaznak. Ennek egy kistelepülés nem tud eleget tenni, - egyébként nem is kell, mert felesleges ennyi munkatárs -, a társulások meg felbomlanak, mondván, hogy nincs
forrásuk a meg növekedett létszámú intézmények finanszírozására.
Azt vártuk a finanszírozás változásától és a szakmai előírásoktól, hogy megindítja, felgyorsítja a társulási folyamatot.
Próbálták a szakmai jogszabályok és a finanszírozás módjai is
ezt erősíteni, de nem igazán indult el ez a folyamat. Azt tapasztaljuk, hogy a finanszírozás szigorodásának hatására azok, akik ma már nem férnek bele ebbe az intézményi struktúrába, megszüntetik az intézményt. Társulások is feloszlanak, tapasztalatunk szerint főként azért, mert a társult települések nem adják át az alapnormatívának a családsegítő és
gyermekjóléti feladatokra eső részét a gesztor településnek,
hanem csak az intézményi kiegészítő normatívát, így pedig
nem éri meg a gesztor településnek fenntartani az intézményt.
Somogyban sajnos 5-6 ilyen társulás oszlott fel ebben az évben.

A nyugati országok tapasztalatai is hasonlóak?
Igen. Ugyanis a nyugati tapasztalatok alapján mondom azt, amit a jövő útjának tartok. Ott is azt lehetett látni, hogy amikor
szakmák elindultak, elkezdődtek az önazonosítási folyamatok. Nem az integráció felé mentek ők sem. Ott is megjelen13
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tása társadalmasítani próbálja a szolgáltatás-tervezési funkciót. Tehát ne egy-egy hivatali ügyintéző, vagy a képviselőtestület önmagában képviselje a lakosságot, és ne csak ők
döntsenek abban, hogy milyen szociális jövőképe legyen a településeknek. Ezért jó, hogy minden 2000 lakos feletti településen kötelező lesz az ún. Szociális kerekasztal működtetése,
ahol mindegyik szociális szereplő megjelenhet a porondon.
Kötelező lesz ezeknek a szolgáltatásfejlesztési koncepcióknak
a velük való véleményeztetése is. Remélem, azzal, hogy kötelező az önkormányzatoknak valamiféle szociális jövőképet
felvázolni a szolgáltatásfejlesztési koncepció keretében, és
ebbe a folyamatba beleszólhat mind a felhasználó, mind, pedig a szolgáltató - legyen az egyházi, civil vagy állami -, ez
talán megteremti annak a lehetőségét, hogy tényleg az adekvát szükségletekre válaszoló fejlesztési koncepciók készülhessenek. Talán abban is segít, hogy a gyermekjóléti- és a
családsegítő szolgáltatás területén jelentkező problémák megoldása kicsit gördülékenyebb legyen. Egyébként azt gondolom, hogy drasztikus szervezeti és finanszírozási változások
nélkül továbbra is az egy helyben topogás lesz a jellemző,
mind a szakmai létszámok, mind az intézményesülés területén.
(jaszabo@westel900.net)

tek az elkülönült személyes szolgáltató intézmények, de később a fejlődés az integrációt hozta magával. Mind gazdaságossági, mind a szakmai-, együttműködési szempontok ezt indokolták. A helyi szociálpolitika jövőjét egy jó szociális igazgatás mellé társult alapellátó szolgáltató, döntés-előkészítő intézmények rendszerében látom, amire rá tud épülni
a szolgáltató szociális igazgatás. A szociális törvény módosításával megjelentek új feladatok a családsegítés területén, ilyen az adósságkezelés, az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való foglakozás. Ezek mind hatóság-közeli döntés-előkészítő munkák, sőt az adósságkezelési tanácsadók kvázi hatósági jogosítványt is kaptak, de kvázi hatósági jogosítványként értékelhető a gyermekjóléti szolgálatnál a védelembe vételi eljárás lefolytatása, s maga a védelembe vétel. Ilyen módon azt gondolom, hogy az a jövő útja, hogy a közigazgatás
szolgáltató közigazgatássá váljon, és a szociális igazgatás az
alapellátás területén használja ezeket az intézményeket, mint
az ő szolgáltató bázisát. Egymás nélkül nem tudnak a felhasználó javára működni. Ha így lesz, kialakul egy sokfunkciójú
az eddigieknél olcsóbb, és a település szociális gondjaira,
problémáira azonnal választ adni tudó ellátórendszer.
A tárca módosítani tervezi azokat a szakmai jogszabályokat, amelyek a minimális létszámszükségletet
is meghatározzák. Milyen változások várhatók?

GOSZTONYI GÉZA:
KÖZÖSSÉGI SZOCIÁLIS MUNKA

Valóban ezek a szakmai jogszabályok most vannak átalakulóban. Már elkészültek a módosítási javaslatok. Ezek ismeretében azt látom, hogy a családsegítés területén most már a helyi
szükségletekre reagálva kívánja a jogalkotó megfogalmazni
azokat a szakmai és létszám norma-tívákat, amelyek ezen intézmények és a fenntartók számára elfogadhatóak is lesznek.
A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szabályozási elképzelés azonban még mindig egy kicsit túlzó létszámigényeket
fogalmaz meg, amit nyilván (ahogy eddig), ezután sem fognak az önkormányzatok teljesíteni. Elhibázottnak tartom az
előírandó szakmai végzettségek „felpuhítását” is. Amíg a
finanszírozás nem alakul át, és nem lesz több pénz, addig nem
teljesülnek az előírt létszámok, végzettségi előírások. Persze
átmenetileg sokat segítene ezen - mint említettem többször is
- az önkormányzatok társulása, mert úgy tűnik, hogy ha
össze lehet hozni a társulásokat, akkor a finanszírozási és a
létszámigények is jobban egybeeshetnének. A társulástól való
idegenkedést a volt székhelyközségek társközségek, rossz
emlékezetű viszonyából eredeztetem. Persze a társulás még
mindig nem oldja meg az aprófalvas településű megyék gondjait, mert igen sok településnek kellene társulni ahhoz, hogy
meg legyen az említett 40-50 ezer fős létszám, de ez meg átjárhatatlan lenne, több gépkocsira lenne szükség stb. A családsegítő, és a gyermekjóléti szolgáltatás egyébként is akkor
tud igazán jól működni, ha munkatársai látják, érzik a települések, a településeken élők problémáit, és azonnal tudnak reagálni azokra.

A MACSGYOE gyulai konferenciájának „Közösségi szociális munka” című műhelybeszélgetése az ilyenkor szokásos
langyos, udvarias bemutatkozásokkal indult, ám a beszélgetés
abban a pillanatban izgalmassá vált, amint az egyik résztvevő
közölte, hogy ő bizony azért ül itt, mert a szakvizsgán ezt a
témát húzta, és egy hang nem sok annyit se tudott mondani
róla. S miután a többi résztvevő is inkább bizonytalan, mint
bizonyos volt e témakörben, a HÁLÓ szerkesztősége úgy vélte, segít megelőzni a hasonló „baleseteket”, s ezért közzéteszszük az egyik sikeres közösségi munka projekt tevékenységláncát, nevezetesen a közösségi felmérés lépéseit, melyről
amúgy e konferencia-szekció szólt. (Forrás: Gosztonyi Géza:
Közösségi szociális munka, In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szerk: Kozma Judit, Kiadja: 3SZ, 2002., 230285.old.)
A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS LÉPÉSEI
Bár munkánk során a településszociológia, településtervezés, a
néprajz, a statisztika, az antropológia, a pedagógia, a szociálpszichológia, kommunikáció-elmélet, a felnőtt-oktatás, a jog és
a gazdaságtan egyes felismeréseit és módszereit is alkalmaztuk,
számunkra mégsem e módszerek szakszerűsége volt a legfontosabb, hanem az, hogy az érintettek aktivizálása és a lassan-lassan elinduló közösségi kezdeményezések fennmaradása hogyan
érhető el. Ami a társszakmák interjú-készítőinek (vég)célja, az
esetünkben a kezdőpont, a közösségi cselekvés origója.
A közösségi interjú „elsősorban ugyanis nem tényeket, véleményeket akar feltárni, összegezni és azokból kategóriákat levonni;
nem is az ‘én’ magára-ismerését szolgálja vagy a meghallgatott-

Mit vár a most elkezdődő szolgáltatás-tervezési tevékenységtől?
Fontosnak tartom, hogy a szociális törvény mostani módosí-
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tudását, a helyi hagyományokat kérjük ismertetni, ám ezeket sem
pusztán a helytörténeti gyűjtés céljával, hanem azért, hogy tudásukat - a helyi nyilvánossággal felerősítve - visszaadjuk annak a közösségnek, amelyből vétettek (portréfilm, verseskötet, cikkek a
helyi lapba ill. évkönyvbe, iskolai tanórákon való bemutatás, stb.)
Ezek az interjúk így a közösségi identitás élményt nyújtó forrásai
lesznek.”
Egy ilyen közvetlen interjú végén már nem szokatlan az a („hólabda”-)kérdésünk, hogy: „kit érdemes még meglátogatnunk?”
A személyes látogatásokra fordított idő busásan megtérült, hiszen
szinte azonnal kialakultak olyan játszó-csoportok, ahol a Gyesneurózissal küszködő édesanyák először hetente egyszer, majd
egyre sűrűbben, végül a hét minden napján, gyermekeikkel együtt
töltötték a délelőttöket, a bölcsőde egy erre a célra átengedett helyiségében. A gondozónők nehezen álltak át a szülői öntevékenység elfogadására. A szülők „kiszolgálásának” megszűnését észlelő
édesanyák a következő napon már játékokkal, dobozokkal, virágokkal jelentek meg, és rendezték be közös „játszó-szobájukat”.
A szakemberek gondoskodási hullámai viszont mindahányszor érezhetően csökkentették lelkesedésüket.

ság iránti igényt elégíti ki; nem egy mesterség, szokásrend, hagyomány stb. törvényszerűségeit igyekszik az emlékezetből felszínre
hozni; s azt sem állíthatjuk, hogy csak a fejlesztők tájékozódását,
a közösség problémáinak beazonosítását, a kapcsolatteremtést segíti. A mi interjúink ... funkciója főként az, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvő részvételre mozgósítson.” (Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, kézirat)
A lépések közül a legfontosabbakat említve, a folyamat az alábbiak szerint zajlott le:
A.) Helyszín-bejárás
A bölcsődei szakemberekkel közösen jártuk be azokat a (főútvonallal, vasúttal, park-kal határolt) területeket, amelyet a továbbiakban „szomszédságok”-nak tekintettünk. A bölcsődei gondozónők új szemmel tudták nézni az általuk jól ismert lakókörnyezetet
és az embereket, hiszen ők addig alapvetően az intézményben
végzett munka legszakszerűbb elvégzésére összpontosítottak. Az
igények megismerése pedig korábban kizárólagosan vezetői hatáskörbe tartozott. A szülők bevonásának lehetősége pedig még
fel sem merült.

D.) Nyilvános beszélgetések
B.) Csoportkohézió növelő tréning
Valamennyi beszélgető-partnerünket meghívtuk egy közös és
nyilvános beszélgetés-sorozatra, ahol a családlátogatások során elhangzott egyéni probléma-felvetésekről, immáron közösen cseréltünk eszmét. Az egyéni problémákból közös problémalista állt
össze, melyeket később a közösségi felmérés kérdőívének kérdéseiként is megfogalmaztuk. „A nyilvános beszélgetések során:

A programban résztvevő sokféle szakember, sokféle szemléletének közelítése céljából szerveztük e speciális tréninget.
C.) Interjú-készítés
Családlátogatások során, szükségletfeltáró, kezdeményező beszélgetéseket folytattunk. Olyan családokat is meglátogattunk, akiket
a védőnők, a helyi közösségi csoportok lehetséges elindítóiként ajánlottak számunkra. Segítséget kértünk tőlük ahhoz a közös munkához, melynek révén a helyi társadalmat a helyi lakosok fejleszthetik. Tájékozódó kérdéseinkkel a közös cselekvések lehetőségét
próbáltuk kipuhatolni:

ráismertek arra, hogy problémáik közösek,
új megközelítésben láthatták problémáikat,
biztonságérzetet adott, hogy nincsenek egyedül,
a közösségi helyzet hozzásegített a problémák oldásához,
közösségi felelősségvállalás, elköteleződés jöhetett létre.”
A problémák köre a beszélgetések során egyre szűkült a legfontosabb és mindenkit érintő problémákra, s ezek alkották végül a közösségi felmérés kérdőívének téma-köreit. (I.: Az „X” település
lakosa vagyok! II.: Szülő vagyok! III.: Szomszéd vagyok! IV.:
Személyes adataim) Érdemes volt mindannyiszor felkérni a beszélgetések résztvevőit arra, hogy a következő alkalomra hozzák
magukkal barátaikat és ismerőseiket is, mert így állandó lendületben lehetett tartani a csoportokat.

Milyennek látja saját települését?
Mit jelent számára e település polgárának lenni?
Mi a jó/rossz az itteni életben?
Ha rajta állna, min változtatna és hogyan?
Vállalna-e tevőleges szerepet e problémák megoldásában?
Milyet?
Kit tart a településen arra alkalmasnak, hogy bevonjuk a munkába?
Eljönne-e a egy közös és nyilvános beszélgetésre, ahova minden beszélgetőpartnerünket meghívunk?

E.) Minta-kérdőív
Akkor érdemes alkalmazni, ha a megismerendő település lakossága nagy, vagy nem tudunk elegendő számú és mélységű interjút
elkészíteni. A mintakérdőív átfogó, nyitott kérdések sorozata, amelyek a település mindennapi életének lehető legszélesebb körének problémáit kívánják bemérni. A település néhány véleményvezéréhez postán, személyesen vagy az aktív helybéliek segítségével eljuttatott kérdőív pl. az alábbi kérdéseket tartalmazhatja:
„Van-e mondanivalója a helyi: Egészségügyi / szociális / kulturális szolgáltatásokról? ... Foglalkoztatottságról? ... Környezetről? ...
Lakáskérdésről? ... Idősek/fiatalok helyzetéről? ... Szabadidős lehetőségekről? ... Önkormányzatról? ... Önkéntes, társadalmi aktivitásról? ... Társadalmi életről? ... stb. Részt venne-e az egész

Interjúink tehát nem az életútra, a pályaképre, a hagyományokra,
családtörténetre, stb. kérdeznek rá, hanem a helyi közérzetre. A
beszélgetések fontos eleme volt annak megvilágítása, hogy az
elinduló közösségi cselekvés tartalmát és módszereit az érintett lakosok maguk tervezhetik meg és együtt valósíthatják meg, s hogy
ezt a folyamatot szakemberek segítik, s hogy ebben az ő személyes részvételét nagyon fontosnak tartják.
„Előfordulhat, hogy találkozunk nagy egyéniségekkel, olyanokkal, akik a közösség normáinak megtestesítői, vagy ritka egyéni
tudás birtokosai. Velük már készíthetünk olyan interjút vagy interjúsorozatot, amelyben életútját (oral history) vagy mesterségbeli
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G.) A Közösségi felmérés kiértékelése

település véleményét feltáró közösségi munkában?”
Esetünkben ezt a lépést kihagytuk, mert az aktuális program közvetlen célja nem a település egészének, hanem csak a kisgyermekellátás színvonalának fejlesztése volt. Az interjúknál említett átfogó kérdéseket, nyitott kérdésekként építettük be a közösségi felmérés kérdőívébe.

Minden érdeklődő hivatalos volt a következő nyilvános beszélgetésekre és a kérdőívek közös feldolgozására/kiértékelésére, ahol
újabb arcok és újabb meglepetések bukkantak fel. A közösségi
szociális munkás ilyenkor érzi igazán, hogy a közösségi felmérés
egy igen lassú, nagy türelmet, néha még a folyamat újraindítását
is igénylő „kezdeményezés-sorozat, melyben több tényezőtől
függő előrefutások és megtorpanások váltják egymást. Kérdés,
hogy mennyire érdekes, élményteli a munka (milyen a társaság),
jól haladnak-e, látják-e értelmét, megbirkóznak-e az adott feladattal, csatlakoznak-e újak a folyamathoz, be tudja-e vonni a kezdeményező mag (nucleus) a csatlakozókat, segíti-e a nyilvánosság a
munkát, vannak-e bíztató eredmények/sikerek, vagyis van-e felhajtó erő? A folyamat csak akkor válik hosszan-tartóvá, ha mindvégig a helyi nyilvánosságban zajlik.”
A helyi nyilvánosság biztosítása a folyamat egyik kulcskérdése,
hiszen a tematikus helyi fórumok vagy önkormányzati ülések, a
helyi újság és a helyi kábeltelevízió lakosságtájékoztató funkciója
néha felbecsülhetetlen, de ugyanakkora veszélyt is jelenthet a
program számára a félreértelmez(het)ő információk közlése. A
helyi nyilvánosság fórumait használva kell az érdeklődést folyamatosan fenntartani mindazon helyi akciók érdekében, melyek
kezdetben magától értetődően nádszálvékony kezdeményezések de hisz épp ezek megerősítése a közösségi szociális munkás feladata.
A kérdőívek számítógépes feldolgozási munkája a hozzá nem értők számára is élvezetes munka. Az adatbevitel és az egydimenziós táblák elkészítése munka- és időigényes, de nem nehéz feladat.
(Komolyabb, statisztikailag releváns összefüggések levonására,
kétdimenziós táblák elkészítésére szinte alig van szükség.) Nehezebb az adatok értelmezése, a következtetések levonása és a javaslatok megfogalmazása. A felmérés eredményeit egy olyan kiadványban tettük közzé és juttattuk el a folyamat valamennyi
résztvevője (helybéli: lakos, politikus, segítő szakember, médiaszakember, stb.) számára, amely az alábbi részekből állt:

F.) A Közösségi felmérés kérdőíve
A kérdőív témáinak kiválasztását a helyi lakosok maguk végezték
el. Ugyanakkor a kérdések pontos megfogalmazása a külső segítők szakmai feladata maradt, amit aztán a helybeliek mérlegeltek,
javítottak, elfogadtak vagy elvetettek. A folyamat különös nehézségét az adta, hogy a jelenlévők köre ülésről ülésre változott. Épp
ezért minden nyilvános beszélgetésen újra és újra össze kellett
foglalni az addig végzett munkát.
„Gyakori tapasztalatunk, hogy az emberek az időhiányra hivatkozás mögé rejtik el önbizalomhiányukat, s valójában emiatt nincs
helyi cselekvés, mert nem hisznek abban - és megelőző pozitív tapasztalatok hiányában nem is hihetnek -, hogy nekik is sikerülhet
befolyásolni a sorsukat. Hogy ez a remény és önbizalom megérjen
bennük és a folyamatot magukénak érezzék, ehhez idő kell - nem
szabad tehát siettetni a folyamatot.”
Miután a kérdőívek a közösségi cselekvésbe bevonás eszközei, ezért nem kis dilemmát jelentett annak eldöntése, hogy névvel vagy
név nélkül, esetleg mindkét megoldásra lehetőséget adva kérjük-e
vissza a kitöltött kérdőíveket? Esetünkben a kérdőív mellékleteként készítettünk el egy olyan űrlapot, amelyen ki-ki bejelölhette immár névvel -, hogy milyen később szervezendő közösségi alkalomra kér értesítést. A „névtelenségi dilemma” jelentőségét akkor
értették meg a résztvevők, amikor a kérdőívek szétosztására és
összeszedésére került sor. A névtelenség mellett kardoskodóknak
és a szabad véleménynyilvánítás lehetőségével érvelőknek szembe kellett találkozniuk azzal a jó előre belátható nehézséggel,
hogy a névtelenség miatt a későbbiekben majd elölről kell kezdeniük a tájékozódást arról, hogy kit mi érdekel és ki mire vállalkozik.
A kérdőívet a próbakitöltések során tapasztalt hiányosságok átvezetése után véglegesítettük.
A közösségi felmérés a kérdőívterítés fázisában tér el leglátványosabban a szokásos közvélemény-kutatási technikáktól. Arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbb kérdőívet a folyamatban résztvevők személyesen kézbesítsék és ha nem ütköznek ellenállásba, ők
gyűjtsék is össze. A szomszédságban élők kölcsönös megismerkedésének eszközéül szolgálhat a személyesen átadott kérdőív, ám
az „X”-ben lakók a vártnál sajnos jóval kisebb arányban vállalták
a szomszédolást, mondván, hogy nincs joguk másokat zavarni.
Tartózkodásukat a város izoláló erejével magyaráztuk, mely igencsak rányomta bélyegét társas viselkedésükre. A vidéki környezethez képest, a városlakók kevésbé fogadták örömmel azt a módszertani ötletet, miszerint: „probléma, kérdés esetén, konzultáció
igényével, a megadott időn belül (3-7 nap), a szomszédság lakói
felkereshetik egymást otthonaikban.”
A kérdőív összegyűjtését segíthetjük azzal, ha csak azt megkérdezni megyünk vissza, hogy kérnek-e segítséget a kitöltéshez, és
hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a névtelenséget választók
számára kérdőívgyűjtő dobozokat is rendszeresítettünk. Végül is
minden érintett elégedett volt a 40%-os visszaérkezési aránnyal.
(A szétosztott 500 kérdőívből 200 db érkezett vissza.)

A program előtörténete (előzmények, a folyamat lebonyolítása, összegzése)
A közösségi felmérés kérdőívének helyi relevanciája
A kérdőívre adott válaszok összegzése és elemzése
Javaslatok a helyi önkormányzat képviselőtestülete számára
(cselekvési terv)
A dokumentumot megtárgyalta a helyi képviselőtestület és ezzel
kezdetét vehette a rendszeres partnerségi viszony kiépítése a lakosság és az önkormányzat között.
H.) Egyesületté alakulás
A programban résztvevő szülők első fontosabb közös akciója lett
a közeli játszótér rendszeres takarítása, majd bekerítése. Az első
hivatalos személy felkeresése világossá tette számukra, hogy ha
közösen akarnak elérni valamit, szervezetet kell alakítaniuk.
Hatékony közösségi szociális munkával számos helyi civil szervezet megalakulása kezdeményezhető. Mozgásba lendülhet a helyi
társadalom: „Helytörténeti, és más kiállítások, fórumok készülnek; helyreállítási és szépítési munkák kezdődnek; hagyományőrző és más rendezvényeket szerveznek; tájékozódás indul bizonyos
problémák megoldására a helyi gazdaságfejlesztés, a természet- és
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nagy különbségek vannak e tekintetben is települések között, s az
is bizonyosnak látszik, hogy nincs egyenes arányú összefüggés a
lakosok iskolai végzettsége és önállósulásra- felelősségvállalásra
való hajlama között, hanem a helyzet ennél sokkal bonyolultabb.)
Egy közösségi folyamat során az emberek egymástól nyernek
bátorságot, önbizalmat, s ez elsegíti őket a felelősség felvállalásához is. ... Ez a munka ... inspiráló légkört hoz létre a településeken. Olyan ... , mint amikor egy kavicsot dobunk a vízbe és az
egyre táguló köröket leíró hullámokat vet ...
Figyelemre méltó, hogy ahol kezdeményezési kísérletünk kudarcba fulladt vagy megtorpant, mindig valami hatalmi konfliktus áll a kudarc hátterében. Az önkormányzat pl. ellenségének,
riválisának tekinti a helyi egyesületet és a maga "fölény"helyzetéből vagy eleve lehetetleníti a kezdeményezés megindulását, vagy hagyja, de folyamatosan aláaknázza, míg végül az
csakugyan meg nem torpan és abba nem marad.
Azt mondhatjuk e fejezetnél összefoglalóan, hogy talán azok a
folyamatok lettek igazán eredményesek, ahol "kitalálódott",
"megmutatkozott" egy NAGY HELYI ÜGY, amelyik lázba hozta
az embereket, amelyért "mindenki" szívesen munkálkodott, amelyiket tehát a helyiek szerettek és akartak. Az ilyen akciók mindig
sikeresek, s az ilyen ihletett "pillanatok" egy település életében
mindig nagyot lendítenek a közösségiségen és emlékezetesek
maradnak. A finomabb munkálkodás, a nyomasztó gondokon - pl.
a munkanélküliségen - való segítés sokkal kevésbé látványos s bár
a közösségfejlesztés módszereivel nem lehetetlen, de sokkal nagyobb befektetést igényel, olyan szakmai infrastruktúrát állás-helyeket -, amelyek ma még nincsenek. A fejlődés törékeny
esélyeit azonban ma még tönkrezúzhatja az emberi butaság és hiúság, a települések és a civil szervezetek közötti értelmetlen kakaskodás. S ha nem épp ezek a beállítódottságok dominálnak, akkor is mindenütt nehézséget okoz az, hogy az emberek nincsenek
hozzászokva az effajta és rendszeres munkához s hogy nagyon
kevés az idejük. Akik nem jönnek mindig, azok azt remélik, hogy
mások közben továbbviszik a munkát, mert szeretnék, ha megvalósulna. Nem értik, milyen törékeny még ez a munka és mennyi
minden függ tőlük. Mindenképp hosszú távra kell tehát sikerrel
kapcsolatos átfogóbb reményeinket beállítanunk.”

környezetvédelem stb. ügyében; kirándulások, lakossági cserék,
testvérvárosi kapcsolatok alakulnak; képzési szükségletek merülnek fel pl. a turizmus, a számítógép-kezelés, a munkahelyteremtés, a forrásteremtés terén; helyi újság szerveződik a helyi lakosok
szerkesztésében; tárgyalások kezdődnek a döntéshozókkal olyan
közügyekben, mint pl. a közlekedés, a bolti ellátás, a helyi iskola
megtartása; speciális nagy helyi ügyek is megoldódhatnak, mint
pl. egy helyi tó újjáélesztése, vagy egy folyóparti szakasz pihenőparkká átalakítása; önkéntes segítő szolgálatok, gondozói hálózatok alakulnak, információs központok, job-klubok, adattárak készülnek; nyári táborok szerveződnek; önsegítő csoportok, érdekvédelmi szövetségek jönnek létre; települési gyermek-önkormányzatok szerveződnek; alapítványt hoznak létre a település egésze, vagy egy intézmény javára; felkeresik a településről elszármazottakat és rendszeressé teszik a segítés, az együttműködés formáit, stb.”
Illendő e fejezetet a helyi közösségfejlesztés hazai vezéregyéniségeinek (Varga A.Tamás és Vercseg ilona) összegző tapasztalatával, a helyi társadalmak segítésének, általuk megélt eredményeivel bezárnunk:
„1. A közösségi felmérés egy tanulási folyamat is egyben, melyben a résztvevők felelősen és tudatosan gondolkodnak településük
közügyeiről, s felismerik a civil szervezetek fontosságát, lehetséges mozgásterét és szerepeit.
Nagyon nehezen megy ez a munka. Gyakran találkozunk azzal,
hogy a képviselők, polgármesterek úgy érzik: a „labda most náluk
van”, ők vannak cselekvési helyzetben, tehát nekik kell (sőt szabad) cselekedni. Cinikus megközelítés is előfordul: „na jó, hallgassuk meg az emberek véleményét, úgysincs semmi tétje.”
Azok, akik már nem az első ciklusban dolgoznak, sérelmeket,
negatív tapasztalatokat is elraktároztak magukban: „hőbörögnek
(ti. a lakosság), de mikor megoldásra kerül a sor, sehol sincsenek.” Csakis a tapasztalás adhat választ arra, hogy melyek az önkormányzatok és melyek a civilek sajátos lehetőségei, s hogy a
kettő kiegészítheti egymást. Mert igaz ugyan, hogy az önkormányzatok rendelkeznek hivatalos hatáskörrel, felkérhetnek szakértőket és pénzük is van, de a civileknek is megvannak a maguk lehetőségei: szabadabban kezdeményezhetnek, áthághatnak hivatali hierarchiákat (vagyis a
kezük nincs megkötve a partnerek kiválogatásában),
oldalukra állíthatnak olyan motorizáló tényezőket,
mint az adományozás, az önkéntes munka, a szívesség, a szolidaritás, s nem utolsósorban nekik is megvannak a maguk pénzügyi forrásaik, amelyekkel kiegészíthetik az önkormányzatiakat.
Néhány településen a civilek bebizonyították a civil
cselekvés lehetségességét, szükségességét és fontosságát. S érdekes, hogy az önkormányzati mentalitás
ennek hatására sem változott meg alapvetően. Úgy
látszik, évtizedek tapasztalatainak és sikereinek kell
felhalmozódnia ahhoz, hogy a civil cselekvés valódi
polgárjogot nyerjen.
2. A közösségi folyamat vélhetően fokozta a helyi
polgárok településük iránti felelősségvállalását is. Azt
tapasztaljuk, hogy bizony elég nagy a függőség iránti
igény s nehezen megy a felelősség vállalása. (Igen
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máit biztosítják; a szolgáltatásaik az adott település lakossága
szükségleteire, rétegjellemzőire épülnek, azokra célzottak és
egyszerre hangsúlyozzák és szolgálják a prevenció, az aktív
problémakezelés és a rehabilitáció, korrekció megvalósítását.

SZAKMAI AJÁNLÁSOK AZ IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ
SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉHEZ

A 2003-as MACSGYOE konferencián önálló szekció foglalkozott az ifjúsági tanácsadással, a szekció munkájában mintegy 30-35 fő vett részt, a legváltozatosabb nagyságú településekről érkeztek az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek.
***
A szekcióülés elején a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatban folyó szakmai munkáról tartottam előadást, melynek rövidített változatát ismertetem most.
Az elmúlt években a két ágazati törvény által kötelezően előírt
feladatok és szolgáltatási kötelezettségek hatására a családsegítők és gyermekjóléti szolgálatok számára a következő szakmaistratégiai kérdések megválaszolását teszik szükségessé:

A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mindezek
szellemében célzottan a kerületben élő fiatalokra a következő
szolgáltatásokat biztosítja:
(1) Egyéni ifjúsági tanácsadás és konzultáció formájában
foglalkozunk a serdülők, az ifjúkorban lévők és a fiatal felnőtt
korúak problémáival, főként amikor ők problémahozók ill. hordozók. Ennek fő területei a szülő-kamasz konfliktus (különösen
a leválási törekvések), a párkapcsolati, ismerkedési nehézségek,
a nemi identitás problémák, a másság felvállalása, a továbbtanulási tervek segítése és a kábítószer-használatból eredő gondok feltérképezése és feldolgozása (főleg marihuána).
(2.) Kitüntetett szolgáltatásként szerepel a veszélyeztetett családokban felnövekvő gyermekek és fiatalok körében a pályatanácsadás. Super elmélete szerint a pályaválasztás lényege az
egyén önmagáról alkotott képének (identitás)
és a saját szerepének megtalálása a munka világában. A sikeres pályaválasztás elősegíti a pálya-identifikációt, amelynek alapfeltétele a
pálya élménytartalma és az egyén élményvilága közötti megfelelés. Ha preventív módon
gondolkodunk a társadalmunkban élő problémás, veszélyeztetett rétegek „újratermelődésének” csökkentéséről, az egyik lehetséges
eszköz ebben a pálya-szocializáció, a pályaválasztás segítése, mind egyéni, mind csoportos formában.

Kiemelt jelentőségűvé válik az a kérdés, hogy a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei miként határozzák
meg saját intézményi, szolgáltatási formáikat.
Ennek érdekében szakmai alapvetéseket kell
tenniük saját szolgáltatásaik kialakításában a
prevenció, az aktív problémakezelés és az utógondozás (rehabilitáció) arányában. Ehhez
pontosan fel kell tárniuk a helyi szükségleteket, igényeket, számba kell venniük az ehhez
szükséges szakember-igényt, hiszen ellenkező
esetben nem tesznek mást mint a törvényi előírások szerint ellátandókkal teljes mértékben
„beterítik” és lekötik segítői kapacitásukat.
A növekedő igényekre és a kötelező feladatokra tekintettel elodázhatatlan az a szakmai
feladat, hogy a szociális (segítő) szakma megalkossa szakmai protokolljait (eljárásokban,
módszerekben, adminisztrációban), melyekkel
a problémákkal hozzájuk fordulók legszélesebb rétegeinek képes szakszerű és hatékony
szolgáltatást biztosítani.

Ezt a segítő-támogató folyamatot körükben elindítjuk már az általános iskola felső tagozatában, hiszen szüleik ez irányú ismeretei erősen
korlátozottak, és a velük foglalkozó pedagógusok sem felkészültek ezekben a témákban.
Szolgálatunk pályatanácsadó munkatársai évek óta rendszeresen kijárnak a kerület iskoláiba - megkeresés alapján - tájékoztató előadásokat tartani a pályaválasztásról, a munka világáról
és az ezekre való sikeres felkészülést segítő technikákról, osztályfőnöki órák keretében. Ezeket az előadásokat igen gyakran
követi csoportos és egyéni pályaorientációs tanácsadás, ahol
már az önismeret, a szociális hatékonyság fejlesztése, a képességek és készségek felmérése és a pályaismeret bővítése a cél.
Ugyanilyen módon történik a középiskolába járók segítése, egyéni és csoportos formában célzott pályaválasztási tanácsadással, az esetleges felsőfokú tanulmányokban való eligazodás segítésével. Ebben a szolgáltatás-formában a pályaválasztási és
az ifjúsági tanácsadók együtt szerveznek önismeretet és pályaorientációt segítő csoportos foglalkozásokat. Igény és
szükséglet esetén ezt tovább folytatódhat a karrier-tanácsadás irányába is (primer prevenció).

Az ellátandók körének differenciálódása megköveteli, hogy
az őket ellátó szakember-gárda is egyre differenciáltabbá
váljon, olyan szakmák képviselőinek is meg kell jelennie a humán szolgáltatást nyújtók között, akik korábban nem is voltak
(pl. pálya és munkavállalási tanácsadó) ill. a korábban is ott lévők számára szakmai kihívás, hogy a megváltozott elvárásoknak milyen eszközökkel, módszerekkel tudnak megfelelni.
A különböző szakmák protokolljai mellett élesebben kell
meghúzni a szakmai kompetencia-határokat, hiszen a komplex
esetekkel való foglalkozás igényli a szakmák és szakemberek
közötti szoros együttműködést, a gondozási folyamat egyes
részeibe, folyamat-elemeibe való bevonódást, mégpedig úgy,
hogy a folyamat közben annak átláthatósága, szerves jellege és
főként maga a kliens ne kerüljön háttérbe.

(3.) A középiskolás korosztály számára évek óta rendszeresen
szervezünk saját szakembereink bevonásával kortárssegítő
képzést. Véleményünk szerint a kortárs-segítés az elsődleges

Felfogásom szerint ezek a szolgálatok csak úgy képesek betölteni szerepüket: ha a humán szolgáltatások legkülönfélébb for18
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felkészülést. Sokat foglakoztunk a diákok és tanárok közti kommunikáció nehézségeivel, az iskola elvárásaival és a diákok
lehetőségeivel. A tanár-diák viszony az eltérő normák és feladatatok, az életkori sajátosságok miatt hordoz természetes feszültségeket, emellett azonban közös cél maga a tanulás. A közös feldolgozás során az osztálytagok belátták, hogy az osztályfőnökkel és más tanárokkal kapcsolatos feszültségeket csak a
helyzet tisztázásával, a világosan és indulatok nélkül megfogalmazott kérdésekkel és véleményekkel lehet feloldani.
Az együtt végzett sikeres munka titkát főleg abban látjuk, hogy
az osztálytagok és az osztályfőnök is felvállalták korábbi sérelmeik és ezzel kapcsolatos érzelmeik kimondását. Ugyanakkor
képesek voltak nyitni egymás felé, bízni egymásban és türelmet
tanúsítani egymás iránt. A csoportmunka során belátták, hogy
osztály és osztályfőnök egymás szövetségese, akik valódi közösséget csak együtt alkothatnak. E közösség a belső erőforrások feltárásával és az egyéni képességek figyelembevételével
kialakított munkamegosztással egyre hatékonyabbá válhat.

prevenció egyik markáns eszköze. Az általunk szervezett
(100 órás) kortárssegítő képzésen résztvevő fiatalok önismereti,
konfliktus-kezelési és kommunikációs készségfejlesztésben részesülnek, elsajátítják a segítő munka, beszélgetés alapfogásait,
a fiatalokat leginkább érintő problémákban előadásokat hallgatnak Ezek a devianciák, a drogról és droghasználatról szóló alapvető ismeretek és a szexuális kultúra fejlesztése. Legnagyobb hangsúlyt az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztésére fektetjük, hiszen a segítő legfőbb eszköze önmaga, ezért a legnagyobb óraszámban a saját képességek, készségek és
az erőforrások megismerése történik.
A kerület középiskoláiban már aktívan dolgozó kortárssegítőink levelezős rovatot vezetnek, bekapcsolódnak különböző
rendezvényekbe, és konkrét segítő munkájukhoz szupervíziós
segítséget vehetnek igénybe. A végzett kortárssegítőket bevonjuk az ifjúságvédelmi munkába, továbbá részt vesznek különböző drogprevenciós rendezvényeken (Szenvedélyek napja, Diáksziget). Felfogásunk szerint a kortárssegítő képzés egy olyan
prevenciós szolgáltatás, amelynek révén a kiképzett kortárssegítők és szűkebb-tágabb környezetük képesek lesznek életszerepeiket, konfliktusaikat érettebben, harmonikusabban oldani, ha mások segítésével a továbbiakban nem is fognak professzionálisan
foglalkozni.

Az ifjúsági tanácsadás intézményesülési lehetőségét teremtette
meg a Szociális Törvény 2002-es módosítása, amely speciális
szolgáltatásként, kötelező feladatként határozza
meg Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
létrehozását, kialakítását. Ennek megvalósítására az eddigi tapasztalataink alapján a következő
szakmai-módszertani javaslattal élünk:

A kerületi ifjúságvédelem és ifjúságnevelés
egy másik lehetséges színtere az iskolák, az
iskolai prevenciós tevékenységeink egyik speciális formája az iskolai közösségi tanácsadói munka, mely a következőképpen működtethető:
Egy középiskolai osztályfőnök keresett meg
minket együttműködési szándékával. Elmondása szerint szeptemberben indult elsős osztályában a tanulási kedvvel és hatékonysággal
tapasztalt problémákat - ezt mutatja a félévi
bukások magas száma is. Az osztály és a tanárok viszonyán is lenne mit javítani. Ugyanakkor arról is beszámolt, hogy közösségi munkában lelkesek az
osztály tagjai. Megbeszéltük, hogy osztályfőnöki órákon lenne
lehetőség a közös munkára. A megszokott iskolai modelltől eltérően, körben ültünk le és így dolgoztunk. Együttgondolkodásra, a lehetőségek feltárására, a közösségi munka erejére építettünk. Fontosnak tartottuk az esetenként eltérő érdekek és a közös pontok megfogalmazását. Az osztállyal mindenekelőtt azt
tisztáztuk, hogy az osztályfőnökkel együtt szeretnének-e dolgozni ezeken a csoportmunkákon vagy inkább azt szeretnék,
hogy az osztályfőnök ne legyen bent a teremben. Az osztály
egyöntetűen azt szerette volna, hogy bent legyen az osztályfőnök. Az osztályfőnök már korábban is azt mondta, hogy ő szívesen részt vesz a közös csoporton. A megvitatandó témákat
egyrészt az osztály, másrészt az osztályfőnök vetette fel. Megállapodtunk, hogy állandó időpontban, hetente találkozunk, tíz
alkalommal. A csoportfoglalkozásokon sorban dolgoztuk fel a
témákat, középpontba helyezve a tanulási nehézségeket valamint az önismereti és kommunikációs kérdéseket. Amikor öszszegyűjtötték az alkalmazott tanulási technikákat kiderült, hogy
a tudatos felkészülés mennyire hatékonnyá teheti az otthoni

A tervezett szolgáltatások, a szakmai munka három fő területe: közcélú, közhasznú ismeretterjesztés; informatív tájékoztatás; egyéni tanácsadás és konzultáció és a csoportos foglalkozások.
Informatív tájékoztatás:
A nyitvatartási időben folyamatos lehetőséget
biztosítunk erre, az Internet segítségével is. Az
információadás fontosabb területei:
▪ ifjúsági egyesületek
▪ segítő szervezetek
▪ szenvedélybetegekkel foglakozó szervezetek, rehabilitációs intézmények
▪ diákmunka közvetítő irodák
▪ AIDS-HIV
▪ albérleti lehetőségek fiataloknak
▪ kerületi ifjúsági programok.
Konzultáció:
Az egyéni konzultációkra fogadóórákon biztosítunk lehetőséget.
▪ ifjúsági jogász (drog, polgári szolgálat, diákjog, iskolai
konfliktusok)
▪ jogász (válás, örökség, egyéb jogi problémák)
▪ pszichológus (súlyosabb lelki problémák kezelése, szexuális felvilágosítás
▪ addiktológus (szenvedélybetegségek)
▪ pályaválasztási tanácsadó (iskolaválasztás, továbbtanulás, álláskeresés)
▪ ifjúsági konzulens (életvezetés, önismeret, relaxálási
technikák)
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Szolgáltatások (megszervezésük alapja helyi szükségletfelmérés legyen):
▪ munkaközvetítés, tanácsadás;
▪ jog-, érdekképviselet;
▪ életvezetés, önismeret; pszichológiai tanácsadás;
▪ addiktológiai tanácsadás;
▪ alkalmi rendezvények;
▪ nyomtatott újság vagy internetes levelezés, fórum.
Szükséges és lehetséges még helyi ifjúsági kerekasztal vagy
fórum szervezése, a jelzőrendszer, a gyermekjóléti szolgálat, a
civilek és a döntéshozók (fenntartó) bevonásával. Szükséges
még speciális szakmai továbbképzések szervezése az ezzel a
réteggel foglalkozó szociális, humán szakemberek részére (pl.
kortárssegítő, ifjúsági tanácsadó, mediátor).
DR. SZISZIK ERIKA
zvcsagy@axelero.hu

Szándékaink szerint a Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselői is rendszeres fogadóórát tartanak.
Csoportos foglalkozások:
▪ kortárssegítő klub
▪ egészséges életmódot elősegítő csoportok
▪ szenvedélybeteg csoportok
▪ DÖK klub (a Diák Önkormányzat Klubja).
Elképzelésünk szerint a szolgáltatások köre egyre inkább bővül, a rendelkezésre álló erőforrások és a kliensek igényei alapján. Terveink szerint az iroda olyan helyen lesz, ahol sok fiatal
megfordul, helyiség-rendszerében van előtér, konzultációs vagy
intim szoba, klubszoba (teázó), konyha. Állóeszközként lesz
számítógép, fénymásoló, rádió, CD, videó (a képzéshez és a
szakmai munkához). Személyi feltételként 3 főállású kollégát,
megbízásos szerződéssel külső munkatársakat, valamint polgári
szolgálatosokat ill. közhasznú munkatársakat foglalkoztatnánk.
***
A szekció további részében kérdések, és a saját munkáról szóló
rövid tájékoztatók szerepeltek, amelynek végeredményeként az
alábbi szakmai-módszertani ajánlásokat fogalmaztuk meg:

TENGERDI ANTAL, ROTH GYULÁNÉ:
AJÁNLÁS AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA
SZAKMAI KIDOLGOZÁSÁHOZ

A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatain túl speciális
szolgáltatásokat is nyújthatnak. Elláthatják, működtethetik az iskolai szociális munkát is. A családgondozói munkát
nagyban megkönnyítheti az iskolai szociál-pedagógiai munka, mivel hatékonyabbá válhat a jelzőrendszer működtetése.
Napi kapcsolat alakul ki az érintettekkel. Ezáltal a szociális
ellátást sikerül közelebb vinni a kliensekhez. Az iskola ifjúságvédelmi felelőseivel együttdolgozva, naprakész információk birtokába jutunk és juttatjuk őket. A visszajelzések alapján az iskolai szociál-pedagógiai munkát végző munkatársaknak sikerült az iskolában folyó pedagógiai munkába alkotó
módon bekapcsolódni.
A munka megkezdése előtt, Sopron városában, a 14-15- éves
iskolás korosztály lelki egészségmutatóiról próbáltunk képet
kapni az iskolai szociál-pedagógiai munka cél és feladatrendszerét illetően.
A kérdőív vizsgálatának összegzése alapján a következő konkrét feladatok váltak megfogalmazhatóvá:

Az ifjúsági szolgáltatások
megszervezésére és biztosítására vonatkozó:
Szakmai alapelvek:
Az ifjúsági szolgáltatást/irodát önálló intézményként vagy
tagintézményként kell megszervezni. Lehet közművelődési
intézmény vagy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat része.
A programokat/szolgáltatásokat - a korosztály sajátosságaira
figyelemmel - a fiatalokkal együtt kell megszervezni, mert
csak így biztosítható az aktív részvételük és az érdeklődésük.
Ki kell dolgozni a „becsábítás” és a „megtartás” technikáit
(művészetét).
Minden intézményben legalább egy ifjúsági munkás dolgozzon.
A szolgáltatást önkéntesen lehessen igénybe venni, és a hatósági jellegű gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységtől el
kell választani (az esetgazda szintjén is).
Alapvető cél az ifjúsági közösségi jelleg erősítése, az összekötő, hangadó szerepű fiatalok megtalálása.
A szolgáltatásokban hangsúlyozni kell az önaktivitás, az önsegítést.

FELADATOK
1. Javítani kell a tanár-diák-szülő kapcsolatokat.
2. Meg kell keresni azokat a tényezőket, amelyek az iskolai
légkört optimálissá teszik a diák számára, hogy ne érezze
magát kiszolgáltatottnak.
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A kötelező iskolai oktatás 8-10 éve lehetne az a tér és idő, amelyben a fiatalok elsajátíthatnák az egészséges életmód tudásanyagát, készségeket, belsővé vált indítékokat. Ezt indokolja az a körülmény is, hogy az ártalmas szokások kialakulása rendszerint iskoláskorban kezdődnek és rögzülnek. Itt alakíthatók azok az én védő mechanizmusok, stratégiák, amelyek a nehéz helyzetekből való sérülésnélküli kikerülést teszi
lehetővé. Az elsődleges megelőzés lényegénél fogva ragadja
meg a problémát, hiszen annak kialakulását előzi meg. Az iskola, mint színtér, lehetővé teszi, hogy a prevenció folyamatos, állandó, kontrollált és nagy tanulói létszámot érintő legyen. Hosszú távon mindenképpen a legkifizetőbb megoldásnak tűnik az iskolai szociál-pedagógiai munka, mivel kiküszöbölheti a későbbi intervenciókat. Az iskolai szociál-pedagógiai munkában nem a gyermek elsősorban a kliens, hanem az
iskola maga. Az iskola egész viszonyrendszerével kell foglalkozni a gyermek érdekében. Ebbe beletartozik a vezetés, a
tanárok, a gyerekek, a szülők és az iskola tárgyi-, ill. dologi
feltételei. Az iskolára gyakorolt, szakmai felelősséggel bíró
hatás eredménye lehet, hogy az iskola odafigyeljen a tanuló
és a család szükségleteire. Segítse a gyermeket abban, hogy
megtanuljon bízni az iskolában, támaszkodni rá, az iskolát
pedig arra szoktatná, hogy nyúljon a gyermek után, hiszen egyik léte feltételezi a másikat.

3. A szabadidő hasznos eltöltésével megelőzhető az esetleges
negatív magatartásformák kialakulása.
4. Lehetőséget kell adni a gyerekeknek arra, hogy önmagukkal
kapcsolatos ismereteik reálisak legyenek, énképük pozitívabbá váljék, fejlődjön stresszoldó képességük.
5. Konkrét ismereteket és hozzáférési lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak, hogy hol, mikor és kitől kaphatnak segítséget problémáik megoldásához.
SZAKMAI AJÁNLÁSOK
Az iskolában végzett szociális munkára minden településen
szükség van.
A Gyermekjóléti Szolgálat ezt a feladatot nem tudja kikerülni. Szervezőként vagy végrehajtóként vagy mindkét területen szereplő.
A nyújtandó szolgáltatás tartalmát mindig az adott település
igényei, adottságai, lehetőségei határozzák meg.
Egységes program, minta nem adható, de a kipróbált és bevált tapasztalatok összegyűjtése, átadása fontos lehet.
(Minimál programot lehet megfogalmazni, amit mindenki
tetszése szerint bővíthet.)
Egységes adminisztráció nincs.
Közös lehet a programmal kapcsolatos egységes szemlélet
és az általános célok megfogalmazása.

A PROGRAM FELÉPÍTÉSE

CÉLKITŰZÉS, CÉLMEGHATÁROZÁS
Általános cél:
a 6-18 éves korosztály szociális jólétének javítása;
észlelő és jelzőrendszer működtetése;
elsődleges prevenció erősítése.

1.Előkészítő szakasz:
team-alakítás;
program-elkészítés;
az érintett intézmények felkeresése; részükre a program
megajánlása.
2. Megvalósítás:
a programban meghatározott célok elérése,
a szociál-pedagógiai munka beindítása (Jellemzője: a folyamatos dokumentálás, rendszeres egyeztetés, hatékony propaganda tevékenység.)
3. Feldolgozás, értékelés:
tapasztalatok összegzése, újabb feladatok meg-határozása;
tapasztalatok publikálása;
tanév végi értékelés - valamennyi érintett képviseletével.

Részcélok :
egységes szemléleten alapuló speciális szociális segítségnyújtás megszervezése;
a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok helyzetét javító
szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik maximális kihasználása érdekében;
a tanulók, pedagógusok és szülők részére hozzáférhető szociális szaksegítség nyújtása;
az ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai erősítése;
az információ-áramlás gyorsítása és az információk pontosítása.
SZAKMAI PROGRAM
A program az iskolarendszert érinti, gerince az elsődleges prevenció.
21

MACSGYOE - HÁLÓ
óravázlat;
feljegyzések az egyéni tanácsadásról;
statisztika készítés;
publikálás és információ-áramoltatása;
beszámoló.

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁBAN
MEGVALÓSÍTHATÓ FELADATOK

Egyéni tanácsadás: a tanulók, a pedagógusok, a szülők részére.
Helyszíne: az adott iskola.
Családlátogatás: melyet végezhet az iskolai szociális munkás
vagy a Szolgálat bármely más, erre felkért munkatársa.
Családgondozás: melyet a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
vagy az iskolai szociális munkása végez.
Tanóra, foglalkozások: FÉK, CHEF, Magánélettan stb. programok felhasználásával tartott speciális foglalkozási blokkok.
Szabadidős tevékenység:
a) klub-keretben zajló foglalkozások szervezése, vezetése;
b) kortárs-segítők képzése;
c) az egész iskolát érintő programokban való részvétel.
Koordinálás: a kompetencia határok, és a speciális szaksegítségek ismeretében, további gyors célirányos segítségnyújtás;
Ifjúságvédelmi felelősök munkájának erősítése: részükre, havi
rendszerességgel, személyes és csoportos konzultációs lehetőség nyújtása, aktuális témák, esetek megtárgyalásával;
Kortárs-segítés: osztályfőnöki órák keretében bemutatása és
helyi csoportok szervezése;
A Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása: osztályfőnöki órák keretében, interaktív módszerekkel;
Gyakorlati terep: biztosítása szociálpedagógus hallgatók részére.

TERVEZHETŐ ANYAGI ERŐFORRÁSOK
a Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának használata;
munkabér a team részére;
pályázatok országos, régiós, városi szinten.

A SZOCIÁLPEDAGÓGIAI MUNKA
ELFOGADTATÁSÁNAK MÓDJAI

a program ismertetése a tantestületi értekezleten;
folyamatos iskolai segítőkész jelenlét;
rendszeres beszámoló a folytatott tevékenységről;
egyéni meggyőzés;
a kompetencia-határok ismerete és szigorú betartása.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A munkát megfelelően képzett, finanszírozott, intézményi
háttérrel rendelkező, szakmailag motivált, egységes szemléletű szakemberek végzik. Számukra biztosított az esetmegbeszélés, a folyamatos képzés és a team-munka keretei.
Szolgálatvezető biztosítja az egységes szemléletet, a tevékenység összehangolását, valamint felelősséget vállal a
program megvalósításáért.
Intézményi háttér, ami anyagi és szakmai biztonságot nyújt
a dolgozóknak, és garanciát vállal a résztvevők felé.
A tervezett határidők és a programban leírtak pontos betartása.
Folyamatos, áttekinthető dokumentálás.
TERVEZETT DOKUMENTÁCIÓ
A dokumentációnál általános szempont, hogy minden tekintetben be kell tartani az Adatvédelmi Törvény és a Szociális Munkások Etikai Kódexének titoktartásra és az egyéni adatok kezelésére vonatkozó utasításait.
együttműködési szerződés;
munkanapló;
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zok a szociális szakemberek, akik megpróbálva megfelelni a
jogszabályi előírásoknak, a közösségi pszichiátriai gondozás
megszervezésébe kezdenek.

SZAKMAI MEGFONTOLÁSOK
A KÖZÖSÉGI PSZICHIÁTRIAI SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMAI KIDOLGOZÁSÁHOZ

Mégis, a szekció során megpróbáltuk összegyűjteni azokat a sajátosságokat, melyek a pszichiátriai problémában érintett embereknek szóló szociális szolgáltatásokat jellemzi. Ilyenek a szociális törvény által az utóbbi években nevesített nappali ellátások, átmeneti ellátások, közösségi pszichiátriai gondozás, speciális szolgáltatások. Az alábbiakban összefoglalok néhány jellemző sajátosságot:
Az új szolgáltatások elemenként váltják ki a nagy komplex intézmények csak egységben létező funkcióit. Pl. míg egy nagy,
bentlakásos intézménynek egyszerre vannak medikális szolgáltatásai, egyszerre nap-pali intézmény és átmeneti lakhatást
nyújtó intézmény, addig az új programok ennek a komplexitásnak csak egyes elemeit jelenítik meg, lehetőséget nyújt-va ezzel
arra, hogy csak annyi támogatást nyújt-sanak, amennyit az érintett valóban igényel, az összes többi dimenzióban megtartva
önállóságát.
A közösségi alapú szolgáltatásoknál alapfeltétel, hogy helyszíneik valóban a közösség térbeli keretei legyenek. Nem pedig
városszéli üres ingatlanokban, amelyekben összetömörítjük az
összes személyes gondoskodást nyújtó ellátási formát, és nem
kiüresedett és szintén távoli szovjet laktanyákban. Ezeknek a
programoknak térben is könnyen elérhetőnek kell lenniük, tehát az érintettek lakóhelyéhez közel kell elhelyezni ezeket.
Az elérhetőségnek van egy másik dimenziója is. A pszichiátriai
intézmények zöméhez számos stigmatizáló képzet kötődik. Arról beszélni, hogy két hónapig pszichiátriai osztályon kezeltek,
nem ugyanaz, mintha azt mondanám, hogy két hónapig a belgyógyászaton voltam. Sajnálatos módon ehhez a képhez az intézmények atmoszférája, hangulata is hozzájárul. Amikor új
szolgáltatásokat hozunk létre, és amikor deklarált célunk, hogy
ezeket a stigmatizáló jelenségeket elkerüljük, akkor külön erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy ezek a helyek barátságosak és vonzóak legyenek. Olyan vonzóak, hogy mi magunk is
úgy érezzük bármikor szívesen fordulnánk oda. Mert olyan
barátságos a fogadtatás, vagy mert olyan emberi a környezet.
Végül külön szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a közösségi
alapú szociális szolgáltatások NEM alternatívái a már létező
medikális ellátási formáknak. A nemzetközi tapasztalatok
egyértelműen azt mutatják, hogy ezek a szolgáltatások az olyan
dimenziókban hatékonyak, mint a kórházba való visszakerülés
rátájának csökkentése, a lakhatási vagy munkaerőpiaci helyzet
pozitív irányba történő változása, vagy az életminőség komplex
fogalmának olyan elemei, mint a társas kapcsolatok erősödése.
Nem hatékonyak ezek a programok – mert nem is céljuk – az olyan dimenziókban, mint a pszichopatológiai állapot javítása.
Tehát igazi szociális szolgáltatások ezek, melyek szociális dimenziókban hatnak még akkor is, ha a célcsoportnak medikális problémái (is) vannak.
Ezt azért tartom különösen fontosnak hangsúlyozni, mert személy szerint engem megdöbbentett, hogy a jelenlévő szociális
szakemberek szinte egyöntetűen számoltak be arról, mennyire
nehéz együtt-működniük a pszichiátriai ellátás orvosaival. Úgy
tűnik sok esetben konkurenciát látnak az új programokban, és
ki kell mondjam ami még szomorúbb, hogy sokan arról számolnak be: szociális munkásként nem sikerül partneri viszonyt

A MACSGYOE 2003-as konferenciájának közel három órás
szekcióján mintegy 12 fő vett részt, mely kiváló lehetőséget
nyújtott ahhoz, hogy beszélgetés alakuljon ki a résztvevők között. A szakemberek döntő többsége családsegítő szolgálatokból érkezett, és azért választotta a szekciót, mert a jogszabályok
konkrét feladatokat állapítanak meg számukra a pszichiátriai
betegek szociális ellátása kapcsán, és ehhez szerettek volna fogódzókat kapni. Igazodva ezekhez az igényekhez, egy rövid előadást tartottam a közösségi alapú ellátások hátteréről és az új
szolgáltatások szellemiségéről. Az alábbiakban ennek kivonatos változatát ismertetem, majd röviden összefoglalom azokat a
tapasztalatokat, és gondolatokat, melyeket a résztvevőkkel folytatott beszélgetésből szűrtem le.
A pszichiátriai betegek szociális ellátása az eltelt 3-4 év-ben került előtérbe, amikor a szociális törvény sorra nevesítette az új
közösségi alapú szolgáltatásokat. Tulajdonképpen egy hazánkra
oly jellemző megkésett folyamatnak lehetünk tanúi, melynek
során a nagy, az érintettek eredeti közegétől jellemzően távoli
intézményeket, kisebb, rugalmasabb úgynevezett közösségi alapú szolgáltatások váltják fel. Ez a folyamat, melyet a nemzetközi irodalom „intézménytelenítés” néven ismer, számos országban már évtizedekkel korábban lezajlott.
Alapvetően három tényező motiválta a nagy, zárt intézmények felszámolását. Az első politikai jellegű. A 60-as években
előtérbe kerültek a politikai, polgári és velük e-gyütt a betegjogok is. Egészen élesen felvetődött a kérdés, hogy vajon jogunk
van-e embereket elzárni, pusztán azért mert kicsit furcsán viselkednek, valamilyen módon mások, mint mi. A másik tényező
financiális természetű. Ha a krónikus ellátást igénylő csoportok
igényeinek összességét nézzük, akkor egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a hagyományos intézményi ellátás keretei között finanszírozhatatlan a növekvő ellátási igények kielégítése.
A harmadik tényező szakmai természetű. Számos elemzés kimutatta az utóbbi időben, hogy az intézményi keretek között folyó rehabilitációs programoknál sokkal hatékonyabbak azok a
megoldások, melyek közvetlenül az érintettek környezetében
folynak. Élesebb nyelvek úgy fogalmaznak, hogy az intézményi rehabilitáció - sok esetben - legfeljebb az intézmény falai közé rehabilitál.
Ezek a tényezők érvényesek a magyar viszonyokra is, azonban
korábban ideológiai, majd a rendszerváltást követően gazdasági
érvek akadályozták azok érvényesülését. Úgy tűnik – legalábbis
a szabályozás szintjén – most jött el az ideje a magyar pszichiátriai ellátórendszer átalakításának.
Ugyanakkor a folyamat már az elején több sebből vérzik. Miközben az intézményi ellátás leépítése 1995-96-ban elkezdődött
(sokkal inkább restrikciós mint reform jelleggel), aközben az újonnan nevesített szolgáltatások közül alig néhány jött létre. Ez
a sajnos nemzetközi viszonylatban is jellemző folyamat a pszichiátriai ellátás teljes eróziójához vezet, ahelyett, hogy egy tudatos reformfolyamat következetes végrehajtásának lehetnénk
tanúi.
Ilyen körülmények között nagyon nehéz helyzetben vannak a23
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kialakítaniuk orvosokkal. Szomorú volt hallani, ahogy a kollégák elkeseredetten számoltak be arról, hogy a megbeszélt időponthoz képest órákat várva kaptak öt perceket, hogy aztán
nem egy esetben megalázó módon kérdőjelezzék meg nem csak
együttműködési szándékukat, hanem szakmai kompetenciájukat
is. Azért tartom nagyon fontosnak ezt a jelenséget, mert átütően
egységesek voltak az élmények, tekintet nélkül arra, hogy az
ország melyik részén történt. Márpedig nem lehetséges a közösségi ellátás rendszerét kiépíteni akkor, ha a szociális
szakembereket csak az arisztokratikus medikális ellátásokhoz esetlegesen asszisztáló mellékszereplőknek tekintjük. Ezen a téren sürgős teendőink vannak.
DR. BUGARSZKI ZSOLT
(soteria@axelero.hu)

kerültünk kapcsolatba, akinek eddig nem volt módja felkeresni minket. Még ez év októberében jelentős létszámbővítésre
került sor.
1992. elején öt körzetben, Újvárosban, Dózsakertben, Alsógallán, Mésztelepen és Kertvárosban alakított ki az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodákat. Szolgáltatásaink kialakításánál figyelembe vettük a városrészek eltérő adottságait, továbbá az alapfeladatokon túl több csoportos foglalkozást és
klubot indítottunk be.
Ha az 1988-91 közötti időszakot a helykeresés, az 1992-94
közöttit a felfelé ívelés időszakának nevezzük, akkor az 1995ös év a megtorpanás időszaka. Az előző évek töretlen fejlődése megszakadt, mert színvonalas szakmai munka ellenére
Szolgálatunkat is utolérték a költségvetés csökkentésével járó
megszorító intézkedések. Ennek pedig létszám és kerületcsökkentés (megszűnt a dózsakerti és az alsógallai irodánk)
lett a következménye. Csalódásunk óriási volt, hiszen már kezünkben volt az új Szociális Törvény, amely 1997-től kötelezővé tette Családsegítő Szolgálatok működtetését.
1996-ban újabb vezetőváltás történt. Az újonnan kinevezett
szolgálatvezető asszony igyekezett megteremteni a szükséges
tárgyi és személyi feltételeket. Kapcsolatot keresett a régió
szociális intézményeivel, amelynek eredménye egy évről-évre
megrendezésre kerülő konferencia lett: a Segítők Napja.
(Idén szeptemberben már nyolcadik esztendeje.)
1998. január elsején, a Szolgálaton belül, önálló szakmai egységként kezdte meg munkáját a Gyermekjóléti Szolgálat. Az
ügyfélforgalom és a személyi állomány folyamatos növekedésével Szolgálatunk túlnőtt a rendelkezésére álló infrastrukturális keretén, ezért jelentős bővítésre szorult. 1999. decemberében városunk képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat központi irodáját újra a városközpontba
és végre méltó helyre, egy Újvárosban megszűntetett bölcsődébe költöztette.

TEJ - LIMONÁDÉ - SOKOLÁDÉ

A jelen
Az előbb említett épületbe költözött be és működik ma is a
Családsegítő Szolgálat központi irodája 5 családgondozóval
és egy asszisztenssel, a Gyermekjóléti Szolgálat 11 családgondozóval, egy fejlesztőpedagógussal, egy pszichológussal
és egy asszisztenssel.
Hatostelepen és Kertvárosban, két kiemelten hátrányos helyzetű térségben is működik irodánk. Előbbi márciusban költözött be Mésztelepről - egy önmagát pusztító, országos hírű
szegénytelepről - a szomszédos Hatostelepen újonnan átadott
Integrált Szociális Szolgáltató Központba. Ebben az épületben kapott helyet a Családok-, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona is, amelytől munkánk hatékonyságának növekedését reméljük. A kertvárosi irodánkat tavaly sikerült bővítenünk.
Kihelyezett részlegeinkben három-három családgondozó dolgozik, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is adnak
itt ügyeletet a hét meghatározott napjain. Szintén három munkatárssal indult el áprilistól Szolgálatunk keretei között az adósságkezelő program.
Állandó szolgáltatásként az alapfeladatokon túl ruhaválogatási lehetőséget, ingyenes jogi és pszichológusi tanácsadást
valamint többféle önsegítő csoportot működtetünk. A krízis-

15 ÉVES A TATABÁNYAI
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ünnep ez az év számunkra, a 15. születésnapunk ünnepe. Az
esemény jó lehetőség a mögöttünk hagyott másfél évtized értékelésére, s bizton állíthatjuk, hogy nem dolgoztunk hiába. A
szolgálat fejlődése nem volt töretlen, többször közbeszólt a politika, a gazdaság s bizony gyakran éreztük a szociális szféra
hátrányos megkülönböztetését. De nézzük meg honnan is indultunk…
Visszatekintő
Tatabányán 1988. január elsején kezdte meg működését a Családsegítő Szolgálat. A hetvenezer fős nagyvárosban az első három évben mindössze egyetlen irodánk volt a városközpontban,
miközben az ügyfélforgalom folyamatosan növekedett.
1991 jelentős változásokat hozott: nyáron új vezető érkezett a
Szolgálathoz, akinek szakmai programjában nagyobb teret kapott a terepmunka, így még több problémával küzdő emberrel
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helyzetbe került családok részére tartós élelmiszerekből és tisztálkodó szerekből kríziskamrát hoztunk létre, amelynek készleteit adományokból töltjük fel. Sajtómunkánk eredményeképpen
a város polgáraitól rendszeresen kapunk ruhákat, gyermekjátékokat, bútorokat és háztartási eszközöket. A felajánlott holmi
összegyűjtésére egy Citroën Berlingo típusú szolgálati autó áll
rendelkezésünkre, de a gépkocsi óriási segítséget jelent a külterületi családokkal való kapcsolattartásban, krízishelyzetben, eseményszervezésben, valamint megkönnyíti munkatársaink
részvételét a továbbképzéseken, illetve konferenciákon.
A pályázatok jelentős agyagi forrást jelentenek működésünkhöz. Az éves költségvetésünk körülbelül 80 millió forint, amelyhez tavaly több mint egymillió forintot nyertünk. Ezekből
a forrásokból finanszírozzuk a prevenciós és a családi kohéziót
erősítő rendezvényeinket: a farsangot, a húsvéti, az anyák napi,
a gyermeknapi, a karácsonyi játszóházat, a Családi Juniálist, az
Egészségnapot, a Romanapot valamint a nyári táborokat. Pályázati pénzből működik a Kapcsolatügyelet és a több éve sikeres
Baba-mama klub is. Pályázatok révén fejlesztettük technikai
felszerelésünket: hangfalat, DVD lejátszót, videokamerát, digitális fényképezőgépet vásároltunk.
Ügyfélkörünk részére egyhetes nyári gyermektáborokat indítunk, a tavalyi évhez hasonlóan idén is hármat. Ebből egy napközis tábor lesz 40 fővel, egy pedig csereüdültetés Erdélybe.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Szolgálat első évétől kezdve
munkatársainknak biztosítani tudjuk a kéthetenkénti szupervíziót. A munkánkat segítő, 2-3 napos kiégés elleni tréningünknek
pedig a feltöltődés és a szervezetfejlesztés a célja.
Elismerés és állandó érdeklődés övezi minden év szeptember elején megrendezésre kerülő két napos regionális szakmai konferenciánkat, a Segítők Napját, valamint a szintén két napos májusi Gyermekvédelmi Konferenciánkat. Ezek a szakmai tanácskozások a környező megyék szociális szakembereinek nyújtanak kreditpontokat jelentő továbbképzési lehetőségeket. 2001
májusában első alkalommal itt mutattuk be a „Tatabánya gyermek- és fiatalkorú lakosságának helyzete 2000-ben” című tanulmányunk eredményeit, amelyből több mint 200 résztvevő
profitálhatott.
Több kollégánk már az elmúlt évben eleget tett a kötelezően előírt 70 kreditpont összegyűjtésének, de a követelmények teljesítéséhez szükséges feltételeket mindenki számára biztosítani
szeretnénk. Szolgálatunk központja alkalmas kisebb szakmai
továbbképzések lebonyolítására, ezért a felmerülő igényeknek
megfelelően mi is szerveztünk már ifjúságvédelmi felelősöket,
tereptanárokat valamint mediátorokat képző tanfolyamokat.

TENGERDI ANTAL - ROTH GYULÁNÉ:
5 ÉVES A SOPRONI MÓDSZERTANI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Az 1997. évi XXXI. un. Gyermekvédelmi törvény, számos
ponton átalakította a magyar gyermekvédelem rendszerét. A
törvény stratégiai célja: olyan ellátórendszer kialakítása, amely hatékony megelőzési technikákkal kezeli a dinamikusan
változó társadalmi folyamatokat. A gyermekek sajátos jogaira
és érdekeire tekintettel, oly módon egészíti ki a meglévő
rendszert, hogy egyrészt különböző támogatások, és szolgáltatások nyújtásával segíti a családot a gyermekek felnevelésében, másrészt védelmet biztosít a családból kiemelt gyermek
számára is. A változások közül is kiemelkedik a gyermekjóléti szolgáltatás bevezetésének jelentősége. A szolgáltatás biztosításának kötelezettsége új és többé-kevésbé váratlan feladatot jelentett a települési önkormányzatok, így Sopron számára is.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése már 1993-ban határozatot hozott egy, a gyermekeket szolgáló stratégia kialakítására. A határozat szerint a politika prioritásai közé kell sorolni a gyermekek jogainak, érdekeinek és szükségleteinek biztosítását. Ennek indoklásaként megemlíti, hogy a gyermekek a ma és a holnap társadalmának egyaránt polgárai; a
gyermekek jogainak tisztelete, valamint a gyermekek és felnőttek közötti nagyobb egyenlőség hozzájárul a generációk
közötti szerződés fenntartásához és a demokrácia fejlődéséhez. A gyermeket, mint a társadalom bármely polgárát megilletik az individuális polgári, valamint szociális jogok. A társadalom egyértelmű kötelessége, hogy megossza a gyermeknevelés felelősségét a szülőkkel és a rokonsági hálózattal, és
hogy pénzt, szakmai támogatást és szociális infrastruktúrát
bocsásson rendelkezésre, a biztonságos és hatékony nevelés
érdekében.
E megközelítés szerint a gyermekvédelem olyan szociálpolitikai alrendszer, amely a szülői gondviselés teljesítésével kapcsolatos különféle problémákat tekinti tárgyának, és amely a
gyermek és a szülő közötti viszonyra tekintettel nem csak
kontrollálja, de szankcionálja is a családtagok magatartását,
illetve szükség szerint nyújt különféle szociális ellátásokat. A
törvény következtében a gyermekvédelemben szemléletet kellett váltani, módosítva az állam, a szülők és a gyermek hármas viszonyának különféle elemeit. A gyermeket a korábbinál önállóbb szereplőnek kell tekinteni, hogy jobban alanya és
kevésbé tárgya legyen a vele kapcsolatos folyamatoknak.
A változás további eleme az is, hogy a korábbinál szélesebben kell értelmezni a gyermekjólétinek és/vagy gyermekvédelminek minősített helyzetek körét. Fel kell ismerni, hogy
nem minden családtól várható el, hogy külső segítség nélkül
eleget tegyen a gyermekkel kapcsolatos feladatainak. Ezért a
különféle támogató szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával
kell elláttatni feladatait, a család életébe való beavatkozás lehetőségének fenntartása mellett. A gyermekjóléti/gyermekvédelmi rendszernek nem csak azért kell foglalkoznia a gyermekkel és szüleikkel, mert a gyermekek veszélyeztetettek
vagy később azzá válhatnak. El kell fogadni a „legkisebb
kényszer elvét”, amely szerint nem mindegy az, hogy egy
megoldást valaki önként vesz igénybe, vagy pedig azért, mert

A jövő
Elsődleges feladatunk megőrizni eddigi eredményeinket, javítani szakmai felkészültségünket, szolgáltatásaink színvonalát.
Tudjuk, hogy ezt könnyebb leírni, mint a hétköznapok során
megvalósítani. A napi harcokat mindannyiunknak meg kell vívni a költségvetés minden fillérjéért. A mögöttünk hagyott évek
tapasztalatai azonban megerősítettek bennünket, és képesek vagyunk szembenézni a munkánkban jelentkező újabb és újabb
kihívásokkal. Ehhez a munkához kívánunk minden családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatban dolgozó segítőnek sok erőt, kitartást és sikerélményt.
Both József
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kötelezték rá. A különféle gyermekvédelmi megoldások igénybevételének eldöntését a családra kell
bízni, és őket e döntésben támogatni kell. A változásoknak nem csak az egyedi ügyekben, hanem a helyi szociálpolitika általános szintjén is meg kellett
történnie. El kellett fogadni, hogy a gyermekekre
irányuló jóléti és védelmi feladatok a helyi szociálpolitika sajátos részterületét jelentik. Visszaszorult

Jelzőrendszer
Információszűrés, elemzés,
további információgyűjtés

az a felfogás, hogy a gyermekvédelem alapvetően a gyámhatóságra tartozó közhatalmi kérdés. A mellékelt ábra jól szemlélteti a gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatok differenciálódását, különösen a hatósági és szakmai munka szétválását.
A gyermekjóléti szolgálat pedig nem csak egyike a szolgáltató intézményeknek, hanem törvény által szabályozott kötelező alapfeladatot lát el, így reá tartozik a helyi gyermekjóléti
feladatok koordinálása is. A gyermekjóléti szolgálat - a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. § értelmében - a szolgáltatásokat az ellátások teljesítésével (gondozásával), ellátások
közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel
(szervezés) biztosítja. Az - a jogszabály keretei között - a települési önkormányzaton, a fenntartón, végső soron pedig a
gyermekjóléti szolgálaton múlik, hogy a Gyvt. 39. § szerinti
részszolgáltatások közül melyeket nyújtja maga a gyermekjóléti szolgálat és melyek esetében szorítkozik a közvetítői tevékenységre. A feladatok elméleti, vagy általános megközelítésben egy egyszerű sémát követhetnek:

Döntés!

Gondozás
szolgáltatás

További külső
segítség bevonása
2. sz. ábra
dolog természeténél fogva mégis általános, hiszen a helyzetek
egy részében a veszélyeztetettség jelei nem egyértelműek,
időnként és nem is közvetlenek, és azt lehetetlen minden
helyzetre pontosan és egyértelműen meghatározni. Ezzel
együtt azon kell a szakmának, a jelzőrendszer szakembereivel
közösen dolgoznia, hogy minél korrektebb és egységesebb
kritériumai legyenek a hazai viszonyokra érvényes veszélyeztetettség fogalmának, hiszen akkor várható el, hogy a jelzési
kötelezettség felelőssége megteljen tartalommal ill. annak
elmulasztása ne maradjon következmények nélkül. Ez pedig
azt jelenti, valószínűtlen, hogy a jelzés elmulasztásáért bárkit
is felelősségre lehessen vonni. A szakemberek te-hát szinte
kizárólag a saját lelkiismeretüknek tartoznak fe-lelősséggel,
ha elmulasztják jelentési kötelességüket.

1. A jelzőrendszeren keresztül kapott vagy a kliensekkel való
közvetlen kapcsolatból származó információszerzést minden esetben mérlegelés, értékelés követ.
2. Megvizsgáljuk, hogy a szükséglet-kielégítés mely faktorai
hiányoznak, milyen megelőző helyzetek vezettek az akut
veszély, vagy veszélyeztető helyzet kialakulásához.
3. Ezek egyértelműen jelzik a gondozás mikéntjét, vagyis,
hogy mikor elegendő alapellátás keretében, a szolgáltatás
önkéntes igénybevételére, együttműködésre alapozott gondozást végezni, illetve mikor szükséges más gondozási
formákat (védelembe vétel, átmeneti, vagy ideiglenes nevelésbe vétel kezdeményezése) választani.
4. Több szükséglet alacsony fokú, vagy alapvető szükséglet
nagyfokú kielégítetlenségét veszélyeztető körülménynek
minősítjük, és a segítő mesterség szabályai, tapasztalatai
szerint járunk el.
(Lásd: 2.ábra - a jobb oldali hasáb tetején)
Az ilyenformán centrális helyet kapott gyermekjóléti szolgálat munkája szempontjából alapvető jelentősége van az úgynevezett jelzőrendszer működésének, működtetésének!
(Lásd: 3. ábra - a következő lapon)
Az 1997. évi XXXI. Törvény előírásai szerint a gyerekekkel
foglalkozó szakemberek “...kötelesek jelzéssel élni a gyermek
veszélyeztetettsége esetén”.
A “veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja
vagy akadályozza”. (1997. évi XXXI. törvény 5.§)
Ez nem annyira büntetőjogi, mint inkább morális előírás!
Bármennyire is egyértelműnek tűnik a törvényi megfogalmazás, a veszélyeztetettség fogalmának meghatározása a

Az együttműködés lehetséges partnerei
Egészségügyi szolgáltatók
Védőnői szolgálat
Házi és gyermekorvosi szolgálat
Közoktatási intézmények
Óvodai gyermekvédelem
Iskolai gyermekvédelem
Nevelési tanácsadó
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
Családsegítő szolgáltatás
Rendőrség, ügyészség, bíróság
Az együttműködés lehetőségei
Az együttműködésben mindig, a különböző szakértelemmel,
képességekkel és nézőpontokkal rendelkező tagok kollektív
bölcsességére van szükség. A formája pedig adott, hiszen
jogszabály is előírja az esetmegbeszélést, ami lehet: (a) információ csere, (b) szakmaközi esetkonferencia, (c) esetkonzultáció vagy (d) konferencia.
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4.sz.ábra Az ellátás rendszerei (A Zalaegerszegi Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat ábrája alapján)
érdekében (Ebben a csoportban a településen élő gyermekek összességére vonatkozó adatgyűjtési és jelzési teendők, továbbá a gyermekvédelemben érdekeltek együttműködésével kapcsolatos teendők találhatók.)
Feladatok a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében (Ebben a feladat csoportban a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 19. cikkelyét megvalósító tevékenységek, azaz a családban élő veszélyeztetett gyermekkel és
családjával kapcsolatos feladatok találhatók.)
Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében (Ebben a csoportban foglalt feladatok, a gyermek helyettesítő gondozásához kapcsolódó tevékenységek
találhatók.)
A gondozási feladatok között legfontosabb a családgondozás, ami mindig hosszú távú, legalább fél éves gondozásisegítési folyamatot jelent. A családdal együttesen gondozási
terv készül, ami rögzíti a megfogalmazott problémákat, az elérendő célokat, megvalósítandó feladatokat. A családgondozás akkor tud igazán hatékony lenni, ha a vezérelveket (rendszerszemlélet, önkéntesség, bizalmi kapcsolat) sikerül maradéktalanul betartania.
Speciális gondozási helyzet a családgondozó szemszögéből a
védelembe vétel. Ha súlyos probléma áll fenn, (alapfokú
szükséglet nagyfokú kielégítetlensége) vagy a család önként
nem működik együtt a családgondozóval, és a gyermek helyzete indokolja, akkor kerül sor a Gyámhatóság bevonására,
vagyis védelembe vételre. Ilyen ügyek, pl.: a bántalmazás, fiatalkorú bűnelkövetés, tartós iskolakerülés, súlyos antiszociális magatartás.

Az ellátás rendszerei
Az ellátás legalább három rendszert feltételez. A közösségiés a kliens-rendszert, valamint a szakmaiságában önálló, de a
másik két rendszertől nem teljesen független családgondozói
rendszert. Függetlenségét a szakmai személyiséggé válás biztosíthatja. Az alapvető, irányt adó értékek mellett szükséges
az elméleti és gyakorlati tudás, jártasság, tapasztalat. A saját
személyiség hatékonyságát az egyéni szocializáció, a kompetenciahatárok felismerése és megtartása jelentősen segítheti,
de a minőségi munka szupervízió támogatása nélkül nem fog
menni.
Alapítása, 1998 óta folyamatosan fejlődve, az alábbi szolgálA SOPRONI MÓDSZERTANI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

tatásokat megteremtve áll a helyi szociális ellátás rendelkezésére.
Gyermekjóléti szolgáltatás (alapellátás), illetve megbízás alapján Győr-Moson-Sopron megyében módszertani feladatok
ellátása:
Helyettes szülői hálózat
Házi gyermekfelügyelet
Iskolai és óvodai szociális munka
Kórházi szociális munka
Csellengő program
Szabadidős foglalkozások.
Az alapellátáshoz kapcsolódó feladatok

Nem minden esetben van szükség gondozásra, sokszor elég
az egyszeri tanácsadás, információnyújtás is. E feladatkörbe soroljuk a hatóságok felkérésére végzett környezettanulmányt. A környezettanulmány tárgya legtöbb esetben a tájé-

Feladatok a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében
Feladatok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
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kozódás, de gyerm e k e l h e l ye z é s i
ügyben, lakossági
bejelentés kivizsgálásához, bírósági
tárgyaláshoz
is
kérnek véleményt.
Közös tapasztalatként mondhatjuk,
hogy szinte bármikor kerülhet egy
család olyan helyzet be,
ami kor
szüksége van külső
segítségre. A kliensek száma évről
évre emelkedik, és
az arányokat nézve
látszik, hogy a
megjelenő problémák is súlyosbodnak. Emelkedik a bántalmazott, vagy súlyosan elhanyagolt
gyermekek száma a gondozottak között. Különösen nehezen
kezelhető helyzet a gyermekek érzelmi zsarolása a családban,
amely nehezen igazolható és gondozható. Emelkedik a lelki
sérült, a droggal kapcsolatba került, a bűnözés szélére sodródott gyermekek száma és sajnos emelkedett a bajba jutott
gyermekekért felelősséget nem vállaló szülők száma is. Egyre
többször halljuk, hogy „nem bírok a gyerekkel, csináljanak
vele valamit”.
Még szomorúbb az a tendencia, hogy egyre csökken a magukat bajba sodró gyermekek életkora. Szolgálatunk által gondozott legfiatalabb bűnelkövető 7 éves, aki többrendbeli lopásnál szerepel elkövetőként. Védelembe vétel esetén nem a
büntetés, hanem a nagyobb bajtól való védelem a kitűzött célunk, a harmadlagos prevenciót próbáljuk gyakorolni. A mi
gyakorlatunk az, hogy a vádindítványos klienseinket mindig
védelembe vetetjük, hiszen itt különösen veszélyes közegben
mozgó fiatalokról van szó. A védelembe vételt követően a
segítségnyújtás szándéka nem változik, nem is változhat, de a
családgondozás folyamata sokkal korlátosabb, szigorúbb és
következetesebb.
A családgondozás nagyon nehéz feladat. Minden család más,
minden problémát egyéni módon kell kezelni. A családgondozó nem hagyatkozhat csupán a rutinjára, kreatív megoldásokra is szükséges van, mert minden kliens másként reagál
a segítségre. Azt várjuk el minden munkatársunktól, hogy
sokféle készséget használjon, sokféle beavatkozási módot
ismerjen, és nagy önállósággal dolgozzon. E mellett azonban
tudnia kell, hogy az ilyen típusú munkánál feltétlenül segítségre (esetkonzultáció, szupervízió), valamint több időre van
szüksége, s csak kisebb esteszámmal lehet a feladatot maradéktalanul jól megoldani.
Az évek során újabb és újabb eszközöket teremtettünk magunknak, az ellátás hatékonyabbá tételére. A törvényi kereteket mi lehetőségnek tekintjük, és keressük benne azt a segítséget, amit meg tudunk valósítani. Ilyen segítség az alábbi,
speciális szolgáltatások beindítása.

Fejlesztő pedagógus
Szolgálatunkban gyógypedagógus végzettségű kolléganő látja el a feladatot. Az iskolákban is dolgoznak fejlesztő pedagógusok, mégis van olyan gyermek, aki külön foglalkozást igényel, ahol a családi segítséget vagy a nagyon nagy lemaradást
csak aprólékos napi munkával lehet csök-kenteni. A fejlesztő
pedagógus a gyermek szaktanárával megbeszélve végzi munkáját, és napi kapcsolatot tart a családgondozóval.

Házi gyermekfelügyelet
Ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható, és a szülő a gyermek napközbeni
ellátását nem, vagy csak részben tudja megoldani, akkor - házi gyermekfelügyelet keretében - gondozó biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában. A szolgáltatás a szülő kérésére indul. Azokban a családokban vehető igénybe, ahol a gyermek napközbeni ellátása a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb elfoglaltsága miatt nem biztosított. A házi gyermekfelügyelet biztosítása különösen egyedülálló szülő esetében; ikergyermekek gondozása, nevelése esetén; sérült, vagy tartósan
beteg gyermeket nevelő családnál; és magántanuló gyermek
támogatása esetén indokolt. Mindig a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozást/felügyeletet kell biztosítani.

Helyettes szülői hálózat
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a vér szerinti szülő kérésére - saját háztartásban
biztosítja.
A rábízott gyermeket gondozza, ellátja, neveli.
Tiszteletben tartja a szülői jogokat, mivel azokat továbbra
is a vér szerinti szülő gyakorolja.
Elősegíti az otthonában nevelt gyermek kapcsolattartását a
vér szerinti szülővel.
A gyermeket előre meghatározott ideig gondozza – neveli.
Nem tervez perspektívát a gyermeknek saját családjában.
A hazaköltözés időpontjának ismeretében igyekszik szabályozni az érzelmi kötődést a gyermekkel.

Kórházi szociális munka
A kórház hozzátartozik a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatot tartó jelzőrendszerhez. Speciális gyermekjóléti kórházi
szociális munkának a gyermekosztályokon, szülészeti-nőgyógyászati osztályokon jelentkező, szociális munkás segítségét
igénylő szolgáltatás minősül, így különösen a válsághelyzetben lévő anyával és gyermekével végzett tevékenység, illetve
a gyermekelhanyagolás, vagy -bántalmazás megelőzése, vagy
észlelése esetén a szükséges beavatkozás megtétele. A kórházi szociális munka célja, hogy a krízishelyzetbe került, gyermeket váró illetve már nevelő családokon segítsünk szakemberek bevonásával. Az anyagi terhek csökkentésére konkrét
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és praktikus tanácsokat adunk.

szerint a gyerekek igényelnék az odafigyelő, támogató, őket
segítő, közös családi szabadidős tevékenységeket, szívesen
részt vesznek rajta. Nekünk pedig egy másféle kapcsolat kialakítására nyílik lehetőségünk a gyermekkel és családjával.
A csoportosan szervezett foglalkozások bizonyos esetekben
hatékonyabbak, mint az egyéni foglalkozások. A programot
szombati napra szervezzük, mert a szülők és a gyerekek nagy
része ezen a napon ér rá, másrészről a hétvégén sok gyereknek nincs hol lennie, nincs mit ennie és a szülői felügyelet hiánya miatt nagyobb a veszélye, lehetősége, hogy a gyermekek deviáns magatartásformákat kövessenek.
Ez a program szervesen kapcsolódik az általunk működtetett
nyári programokhoz (nyári tábor, Tini-klub). Emellett fontos
kiemelni azt, hogy míg a tábor illetve a Tini-klub a nyári időszakra korlátozódik, addig a Családi Nap egész évben működhet, amely lehetővé teszi, hogy a családok év közben is
kultúrált és hasznos programokkal színesíthessék mindennapjaikat. Ez a színtér megfelelő lehet arra, hogy megelőzzük, illetve csökkentsük a családi ártalmak hatásait, a deviáns csoportokhoz való „csapódásukat”. Emellett jól kiegészíti családgondozói munkánkat, mert a kötetlenebb hangvétel, a közös
élmények lehetőséget nyújtanak arra, hogy könnyebben tudjunk kapcsolatot kialakítani velük, jobban meg tudjuk ismerni
a család működését, szokásait, és könnyebben el tudjuk fogadtatni magunkat, ami segít abban, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni. A találkozások során kialakulhatnak olyan
helyzetek, amelyekben valós képet kaphatunk a szülők önkéntelen reakcióikról, nevelési módszereikről, és az így szerzett információkat a családgondozás során hasznosítani tudjuk.
A találkozásaink alkalmával olyan közösség- és személyiségfejlesztő foglalkozásokat, a szabadidő, a pihenés hasznos eltöltését illetve olyan kulturális élményeket szeretnénk számukra biztosítani, amelyekre eddigi életük során nem volt lehetőségük. Sajnos a szülők nemcsak anyagi nehézségeik miatt
nem szerveznek ilyen jellegű családi programokat, hanem azért sem, mert saját neveltetésükből adódóan, ezt nem tartják
fontosnak. Nem volt előttük megfelelő családi minta, aminek
segítségével praktikusan és jól szervezhetnék életüket.
Ezekkel a családi programokkal a célunk az, hogy lehetőséget
adjunk arra, hogy gazdagíthassák a családi életüket, közös élményeket gyűjthessenek, amelyek erősítik a gyermek-szülő
kapcsolatot, bővíthetik a más családok iránti toleranciát, alkalmazkodást és együttműködést. Fejlesztik a közösségi érzést, a csoportos viselkedési formákat, új magatartási minták
tanulását segítik elő, hibás beállítódásokat korrigálnak. Ezeket azért tartjuk fontosnak, mert nagyon sok „gyerekünknél”
az a probléma, hogy közösségben nem tudnak megfelelően
viselkedni, így nehezített a iskolai beilleszkedésük és előmenetelük. Elősegítik a gyerekek egészséges és harmonikus nevelését, tudatossá teszik az egészséges életmódra való törekvést. E találkozások alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy
megismertessük őket olyan értékekkel és mintákkal, amelyeket eddig nem ismertek, ezáltal megfelelő önismeretre tegyenek szert és fejlesszük a szülő-gyerek közötti kommunikációt
is. Amellett, hogy jól érzik magukat, célunk az is, hogy a szülők fontosnak tartsák, és képessé váljanak hasonló szabadidős
tevékenységek megvalósítására.

Csellengő program
A szabadidejét utcán töltő, kallódó-csellengő gyerekek speciális segítése. Olyan fiataloknak nyújt segítséget, akik magatartásukkal veszélyeztetik testi-lelki-értelmi fejlődésüket, és a
gyermekjóléti szolgálat hagyományos családgondozói módszereivel nem elérhetőek, vagy gondozásuk eredménytelen.
Ez a munka érdemben délután vagy esti órákban végezhető. E
speciális szolgáltatás megvalósításának formái elsősorban
csoportos, illetve közösségi szociális munkát jelentenek.

Módszertani feladatok
minőségfejlesztési elvek kidolgozása;
ajánlások készítése a hatékonyabb szolgáltatási módszerek
alkalmazására;
a területen lévő gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők szakmai munkáját segítése tanácsadással;
szakértőként közreműködés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők szakmai ellenőrzésében, a szakmai programok értékelésében;
szakkönyvtár létrehozása, folyamatos bővítése;
tájékoztatók közreadása a szakmai folyóiratokban megjelent írásokról, pályázati lehetőségekről, képzésekről, továbbképzésekről;
megyei internetes rendszer kialakítására;
továbbképzések szervezése, találkozási lehetőségek biztosítása a megye gyermekjóléti szolgálatai és munkatársai
számára.

Iskolai szociális (szociálpedagógiai) munka
A program az iskolarendszer bevonását jelenti a jelzőrendszerbe, illetve az iskola az elsődleges prevenciós te-vékenységünk fő színterévé válik. Az így adódó feladatok többek között:
egységes szemléleten alapuló egészségnevelés szervezése;
segítségnyújtás a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
számára;
a tanulók, pedagógusok, és szülők számára is hozzáférhető
szaksegítség nyújtása;
az ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai erősítése, stb.

Szabadidős tevékenységek
Munkánk során a látókörünkbe került gyerekeknél azt tapasztaltuk, hogy a családok többsége az alapvető funkcióit
sem képes ellátni (gondoskodás, odafigyelés, problémák megbeszélése, stb.), és így a közös családi programokra, közös tevékenységekre sincs igény, sem idő a szülők részéről. Ezek azonban a gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi és érzelmi
fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Tapasztalataink
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Ő Kaeru San. Partedlijének felirata szerint a mama kedvence. Csorog a könnye és taknya-nyála összefolyik. Szörnyű neki ez a nap. S vajon mire gondolhat, amikor zsebkendő helyett vakuvillanást kap a képébe? Egy rövid pillanat ez, apróság, tán szóra se érdemes - gondolnánk. De általában nem gondolunk az ilyen apróságokra; miközben
tudjuk, hogy a cseppben mindig benne van a tenger. S
melyikünknek nem okozott már kínos perceket a családi
„Mosoly album” lapozgatása? Jussanak eszünkbe e számunk fotói, mielőtt legközelebb „jókedvű fotográfus”-ként
hülyét csinálnánk gyermekeinkből, unokáinkból! E szám
képeivel „kegyetlen színház”-at játszottunk. De mi se szeretnénk mást, mint a klasszikus „kegyetlen színház”: az
agresszió eszközét használni humánus célok elérése érdekében. Reméljük sikerül.
(a szerk.)
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