Az ősz kezdetéről sok minden eszünkbe juthat, de mindazoknak, akik a felsőoktatásban
tanítanak, vagy tanulnak, a nyár vége egyet
jelent az új tanév kezdetével. Csupa várakozás az évkezdés. Vajon miben lesz más, új,
több ez a tanév, mint az előző volt. Talán
furcsán hangzik, hogy ilyenkor az oktatók
egymásnak „Boldog új évet” kívánnak. Ez a
köszöntés nemcsak az új tanév kezdetét jelzi,
hanem az összetartozást is. És azt a munkát,
amit mindenki a saját szakterületéről hoz az
oktatásba. Hiszen a célunk közös: olyan
szakembereket adjunk a szakmának, akik
képesek lesznek egyének, családok, csoportok, közösségek számára a szociális és gyermekvédelmi ellátások területein segítséget
nyújtani. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon,
nemcsak a képzésben oktatók között szükséges az összhang, hanem a képzőintézmények
közötti szoros együttműködés is nélkülözhetetlen.
Ez a tanév már indulásakor új feladatok elé
állítja a felsőoktatási intézményeket. Az EU
tagállamok és csatlakozó államok által elfogadott Bolognai Nyilatkozatban foglaltak
alapozzák meg a változásokat (Budai, HÁLÓ 2003. március). Éppen ezért ebben a
számban híreket közlünk a felsőoktatás hazai
reformjáról, kitérünk azokra a válaszokra,
melyek az itthon és az Európai Unió tagállamaiban tanulni vágyókat érdeklik.
Nagyon sok feladatot kaptunk a felsőoktatás
reformjához a Kormányzattól és az EU-tól.
Kívánom, hogy közösen vigyük sikerre a
változást. Végezetül sikeres tanévet kívánok
az oktatóknak és a diákoknak!
SZOBOSZLAI KATALIN
szkati@de-efk.hu

BEKÖSZÖNTŐ

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
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De hol lesznek majd a szakirányú továbbképzések ebben a
rendszerben? Gondolok itt azokra az - alapképzés utáni -szakmai specializációt jelentő képzésekre, melyek ma még elvétve
vannak a szociálpolitikusok, szociális munkások, szociál-pedagógusok számára. A szociális alapképzések működésének
14 éve bizonyította, hogy az egyetemek és a főiskolák eleget
tesznek a képesítési követelményekben foglaltaknak. Itt az ideje továbblépni. De vajon milyen képzések viszik tovább a
tanulni vágyó, alapképzettséggel rendelkező szakembereket? Hallani lehet arról, hogy van olyan Tanszék, amely már
ki is dolgozta képzési programját, és a jövőben a „gyermekvédelem” területére fogja specializálni a diákokat, de akad olyan
Tanszék is, ahol a „szociális terepgyakorlat-vezető” szakirányú továbbképzés tantervét dolgozzák ki, és talán már fél év
múlva el is indítják az első évfolyamot.
[Aki szeretné látni a 2002. szeptember 1-től engedélyezett
szakirányú továbbképzések listáját, keresse fel a www.om.hu
honlapot, és a keresőt használva könnyen megtalálhatja. Javaslom továbbá az Oktatáskutató Intézet honlapjának meglátogatását is: www.oktataskutato.iif.hu.]
Remélem, hogy hamarosan kézzel fogható változásokról fogom tudni a HÁLÓ olvasóit tájékoztatni, hiszen a reform
megvalósítására már csak nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Ezért csak azt tudom mondani: „Visszajövünk!” (azaz
visszatérünk még erre a témára!)
SZOBOSZLAI KATALIN
szkati@de-efk.hu

A FELSŐOKTATÁS REFORMJA –
ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA
Napjainkban egyre többször lehet hallani a felsőoktatás átalakulásáról, és arról, hogy az Európai Unióban más feltételekkel, többciklusú képzési rendszerben lehet tanulni. Talán
már azt is kezdjük érteni, hogy a jövő nemcsak a diploma
megszerzését jelenti, hanem olyan egymásra épülő képzési
szinteket, amelyekkel kitágulnak a tanulás lehetőségei. Magyar Bálint oktatási miniszter álláspontja, hogy az átalakulást
2006-ig tervezik megvalósítani.
A reform első jelentős lépését a kredit rendszer bevezetése
jelentette. Ma már a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok - felmenő rendszerben - un. kredit alapú mintatantervek
alapján tanulnak. A kredit rendszer a tantárgyi követelmények
teljesítése mellett egyfajta szabadságot ad a hallgatóknak arra
nézve, hogy miként válogassa össze az adott félév tantárgyait,
melyik kurzust vagy éppen oktatót válassza, és hol vegye fel
(hallgassa) tantárgyait. Ez a rendszer a főiskolák és egyetemek számára is nyitottságot kell jelentsen. Nyitottságot a „saját” hallgatók felé és nyitottságot a „más” felsőoktatási intézményből érkező (netalán külföldi) diákok felé is.
A következő lépésben a főiskoláknak és egyetemeknek át
kell, alakítaniuk „saját” képzéseiket olyan többciklusú képzéssé, ahol egy-egy képzési ciklus után a diákoknak különböző képzettségi szinten legyen lehetőségük a kilépésre. Akik
teljesítenek egy szintet, és a feltételeknek megfelelnek, továbbléphetnek a következőre, amit egészen a doktori fokozat
megszerzéséig vihetnek el.
Magyar Bálint, a < népszabadság online >-on, 2003. szeptember 24-én megjelent nyilatkozatában, az új felsőoktatási
rendszer következő előnyeit emelte ki :
„A fiatalok nagy tömegét lehet majd beengedni a felsőoktatásba úgy, hogy nem kell mindenkinek végigjárnia az összes
képzési fokozatot, mert már két vagy három év után a munkaerőpiacon is jól használható oklevéllel kerülhetnek ki az intézményekből. Másik előnye, hogy a pályaválasztást inkább
csak orientálja az alapképzés, véglegesen csak a későbbi évfolyamokon kell dönteni.” A miniszter a kredit rendszer további előnyként említette meg, hogy jelenleg a felvételizőnek
azonnal el kell döntenie, hogy milyen szakképzettséget szeretne. A többciklusú képzési rendszerben viszont az alapképzés általánosabb lesz, és csak később kell specializálódni. A
kredit rendszer legnagyobb előnye pedig az, hogy biztosítja
az európai és a hazai egyetemek közötti átjárást.
Kérdés persze, hogy miként fognak átalakulni a szociális
szakcsoport felsőoktatási képzései? Hogyan alakítják ki az egyetemek a többciklusú képzési rendszert? 2006-ig már csak
három év van hátra. Vajon mikor ülnek már le végre egymással az alapképzések szakfelelősei?
Ha az olvasók közül eddig bárki is azt gondolta volna, hogy a
reform csak a fiatalokat, a most érettségizőket érinti, akkor az
bizony nagyot téved. Az EU-ban, a tanuláshoz kapcsolódó
általános elv: az „élethosszig tanulás” elve. Így tehát:

FELSŐOKTATÁS – DIPLOMA - EU
Az alábbiakban azokat a közérdekű kérdéseket találhatók,
melyekre az Oktatási Minisztérium adott választ a saját honlapján.:
Kell-e majd tandíjat fizetnem, ha EU-s felsőoktatási intézményben kívánok továbbtanulni?
Az Európai Unió egyik alapelve a nemzeti alapon történő bármely megkülönböztetés tilalma. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy minden tagállam minden állampolgárát - a személyek
szabad mozgásának elvével összhangban - a munkavállalás és
a tanulás esetében azonos jogok illetik meg. A magyar
állampolgárok (diákok) valamennyi tagállam felsőoktatási
intézményébe a befogadó állam polgáraival azonos feltételek
mellett nyerhetnek felvételt és folytathatnak tanulmányokat.
Amennyiben a szóban forgó intézménybe az adott ország

MINDEN volt -, mai - és leendő diák
szembetalálja magát az átalakulással.
2

OKTATÁS - HÁLÓ
állampolgárai beiratkozási díj nélkül nyerhetnek felvételt, és
ott tandíjmentesen tanulhatnak, akkor a magyar diákokat is
minden tekintetben azonos elbánás illeti meg. Amennyiben a
szóban forgó tagállam diákjai számára az adott intézménybe
történő felvétel feltétele beiratozási díj fizetése és a tanulmányok folytatásához tandíjat kell fizetniük, akkor a magyar
diákoknak is ugyanilyen mértékű, de csakis ugyanilyen mértékű beiratkozási díjat és tandíjat kell fizetniük.

http://www.enic-naric.net/www.enic-naric.netwww.enicnaric.netwww.enic-naric.netwww.enic-naric.net
Az oklevél elismerését rendszerint attól az oktatási intézménytől kell kérnie, amelyben tanulni szeretne. Amennyiben
munkát kíván vállalni, akkor szakképzettsége elismerésére
lesz szüksége. Minden tagállam létrehozott egy információs
központot abból a célból, hogy az elismerést kérők minél
könnyebben és gyorsabban tájékozódhassanak arról, hogy az
országon belül hová kell fordulniuk az elismerésért. A nemzeti tájékoztató központok címét és az információ nyújtásért felelős vezető nevét megtalálhatja az alábbi honlapon:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/
contact.htm
Főszabályként elmondható, hogy a szakképzettség elismerését valamely hatóság (például minisztérium) vagy szakmai
szervezet (kamara) végzi.

Jelentkezhetek-e más EU-s tagállam felsőoktatási intézményébe, és milyen felvételi vizsgát kell tennem?
A csatlakozás pillanatától kezdve, minden középfokú végzettséggel (érettségi bizonyítvánnyal) rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet felvételi vizsgára bármelyik tagállam, bármelyik felsőoktatási intézményébe. A jelentkezőnek ugyanolyan felvételi vizsgát kell tennie, mint a befogadó állam polgárainak. E tekintetben egyetlen tagállam, egyetlen felsőoktatási intézménye sem alkalmazhat megkülönböztetést. Ez magától értetődően vonatkozik a felvételi feltételekre, illetve követelményekre is (előképzettség, korhatár, nyelvismeret stb.)
Természetesen az esetek többségében a sikeres felvételi vizsga előfeltétele az adott ország nyelvének az ismerete.

Elismerik-e majd a felsőfokú végzettségemet az Unióban?
Igen, s az elismerés az eddigiekhez képest számottevően
egyszerűbbé fog válni. Az általános orvos, a fogorvos, a
gyógyszerész, az állatorvos és az építész szakképzettségek
elismerése automatikus lesz. (Más kérdés az, hogy az uniós
tagországok többségében a foglalkozás gyakorlását különböző feltételekhez is kötik még, pl. erkölcsi bizonyítványhoz,
feddhetetlenségi igazoláshoz stb.) A többi szakképzettség
esetében is könnyített lesz az eljárás: de ilyenkor kiegészítő
feltételként szakmai gyakorlat igazolását, alkalmazkodási
időszak teljesítését vagy alkalmassági/különbözeti vizsga
letételét kérhetik. Az elismerést kérő döntheti azt el, hogy a
vizsgát vagy az alkalmazkodási időszakot választja-e. (Az
alkalmazkodási időszak szakmai felügyelet alatt történő munkavégzést jelent.)

Mi a kapcsolat a Bolognai folyamat és az EU közt?
Az Európai Unióban a munkaerő szabad áramlása alapvető
fontosságú (a négy alapszabadság egyike). A bolognai folyamat alapgondolata az, hogy az európai oktatási térségben mielőbb biztosítani kell a munkaerőpiacra felkészítő felsőoktatási
rendszerek közelítését, kompatibilitását, és egymással való
összehasonlíthatóságát.
E célok elérése érdekében 1999. júniusában az európai oktatási miniszterek aláírták a Bolognai Nyilatkozatot, amely konkrét célokat fogalmazott meg a felsőoktatási rendszerek nagyobb mértékű összehasonlíthatóságára és harmonizálására
vonatkozólag. A nyilatkozat célul tűzte ki, hogy 2010-re
„egységes európai felsőoktatási térség”-et hoznak létre.

Kaphatok-e majd ösztöndíjat EU-s felsőoktatási intézményben, ha a tanulmányok megkezdése előtt abban
az adott országban vállaltam munkát?
Ha a tanulmányok megkezdése előtt valamelyik tagállamban
egy magyar állampolgár munkavállalóként dolgozik, akkor
felsőoktatási tanulmányai során csakis abban az esetben tarthat igényt a befogadó ország állampolgárait megillető szociális, tanulmányi támogatásokra (ösztöndíj, diákhitel stb.), amennyiben a befogadó ország illetékes hatóságainak megítélése szerint a munkavállalás tényleges célja nem az volt, hogy
az adott diák különböző juttatásokhoz hozzáférhessen. Nyilvánvaló például, hogy aki mindössze néhány hét munkavállalás után iratkozik be egy felsőoktatási intézménybe, és különböző juttatások iránti kérelmet terjeszt elő, az kizárólag abból
a célból vállalt munkát, hogy igényt támaszthasson a szóban
forgó juttatásokra.

Pontosan mik a konkrét célkitűzései a Bolognai folyamatnak?
1. könnyen összehasonlítható végzettségek rendszere az
európai felsőoktatásban
2. kétszintű képzés (undergraduate, graduate)
3. egységes kredit rendszer
4. mobilitás támogatása
5. az európai együttműködés ösztönzése a minőség-biztosítás terén
6. a felsőoktatásban az európai dimenziók támogatása.
7. egész életen át tartó tanulás
8. a hallgatók és a felsőoktatási intézmények bevonása az
„európai felsőoktatási térség” kialakításának folyamatában
9. az „európai oktatási térség” vonzerejének és versenyképességének növelése.

Ingyenes marad-e a magyar felsőoktatás?
Az első diploma megszerzéséért a jövőben sem kell majd tandíjat fizetni. Természetesen ez nem jelent tényleges ingyenességet (mint ahogyan a felsőoktatás soha nem volt ingyenes),
tehát a „járulékos” költségeket (tankönyv, tanszer, a lakhatás
bizonyos hányada stb.) a hallgatónak – ill. családjának – kell
viselnie.
Forrás: www.om.hu

Kihez kell fordulnom más EU-s tagállamokban a diplomám elismertetése érdekében? Mi az eljárás?
Amennyiben magyar diplomájával tovább szeretne tanulni,
úgy az alábbi honlapon tájékozódhat az elismerésről:
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ELSŐ KÉPZÉSI CIKLUS
Lásd a » „Bakkalaureátus képzés”-nél vagy a „Bachelor fokozat”-nál!

MIT JELENT MAGYARUL?
(EU FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK)

ELSŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE
Állampolgári jog. Költségtérítés nélküli megszerzésének feltételeit az állam szavatolja. A felsőoktatásban erre az időszakra a megélhetési nehézségek csökkentésére ösztöndíj vagy segély áll a hallgatók rendelkezésére.

FELNŐTTOKTATÁS VAGY FOLYAMATOS, VAGY MEGÚJÍTÓ KÉPZÉS

(Adult education or continuing or recurrent education)
Összefoglaló megnevezése mindazoknak a képző tevékenységeknek, amelyek tartalmuktól, szintjüktől és módszerüktől;
formális vagy kötetlen jellegüktől függetlenül; tekintet nélkül
arra, hogy meghosszabbítják, pótolják az alapozó képzést alap-, közép-, vagy felsőfokon, amelyben a részvevőket a szokásos társadalmi megítélés felnőttnek tekinti; s akik technikai,
vagy szakmai képzettségüket, képességeiket továbbfejlesztik,
tudásukat gazdagítják, hogy: (a) meghatározott szintű fokozathoz jussanak, (b) új területeken szerezzenek képzettséget
és jártasságot, (c) felújítsák, napra késszé tegyék tudásukat
egy adott területen.

EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉR
Az európai felsőoktatási intézmények együttes válasza a növekvő nemzetközi kihívásokra. Fő jellemzői: lépcsős rendszerű, két- illetve háromszintű felsőoktatás a duális (egyetem /
főiskola) oktatás helyett, az oktatási kapacitásokhoz való hozzáférés és az átjárhatóság biztosítása, a felnőttkori tanulás
támogatása.
FELNŐTTOKTATÁS / FELNŐTTKÉPZÉS
A felnőttkori tanulás számára feltételeket biztosító oktatási,
képzési formák gyűjtőfogalma. Általában a tanuló szükségleteit, sajátos életkörülményeit figyelembe vevő, a felnőtt tanuló tanulási sajátosságait ismerő szakemberek által szervezett
és irányított képzési alkalmat jelent. Lásd még » „Lifelong
learning” (LLL)!

BAKKALAUREÁTUS KÉPZÉS (B)
A felsőoktatásban a képzések egymásra épülő ciklusokból állnak. Az első képzési ciklus (B) 3 éves (hat szemeszteres, 180
kredites ») képzés az ISCED V. » szintjén, amelynek célja a
bolognai folyamat » során kialakított első ciklusra meghatározott diszciplináris kompetenciák, készségek és tudáselemek
átadása, transzferábilis és konvertálható tudások és kompetenciák kialakítása, valamint legalább egy, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő tartalmú és a ciklushoz társítható szakképzettség nyújtása. A képzés során ezért tantervileg különválnak az akadémiai/diszciplináris és a szakképzettséget nyújtó modulok » (tantervi szakaszok, tantárgycsoportok). A képzés végén diplomamunka és záróvizsga nyomán („B”) fokozatot és képesítővizsga alapján valamely, az adott képzéshez
társítható szakképzettséget lehet megszerezni. (Ezen jellemzők miatt a képzés az ISCED V. » szinten mind az („A”) továbbhaladásra irányuló, mind a („B”) munkapiaci kilépést előkészítő típusba beletartozik.) Lásd még » „első képzési ciklus” vagy „Bachelor fokozat”!

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
A B ciklussal » azonos bemeneti feltételekkel célzottan készít
fel valamely szakképzettség megszerzésére. Az ~ két éves (4
szemeszteres, 120 kredites ») képzés, amelyben jelen vannak
az adott szakképzettséghez kötődő diszciplináris alapismereteket átadó tárgyak is, ám elsősorban a szakmai ismeretek és
készségek átadására koncentrál. E programokban sikeres vizsga nyomán, felsőfokú szakképzettséget lehet szerezni.
FELSŐOKTATÁS
Az érettségire épülő, fokozatokban szervezett tanulás intézményrendszere és szervezeti formája, melyben a képzések
egymásra épülő ciklusokból állnak.

BOLOGNAI FOLYAMAT
Az egységesülő európai felsőoktatás kialakításhoz vezető politikai és szakmai egyeztetési folyamat. Vesd össze: Európai
Felsőoktatási Tér »

FOKOZAT
Elismert tanulmányi teljesítmény (időben és színvonalban),
mely a munkapiacon közvetlenül nem értékesíthető tudáshoz
vezet; fokozatot szerezni = egymásra épülő tanulási periódusok (képzési ciklus) egyikét lezárni.

TANFOLYAM (course)
Tervezett, rendszeres tanulási alkalmat nyújtó, különböző tudáselemeket, vagy képességet fejlesztő, egy vagy több résztvevővel zajló program.

FORMÁLIS OKTATÁS
(vagy alap-, vagy rendes iskolai, egyetemi oktatás)
Iskolák, főiskolák és egyetemek, más oktatással foglalkozó
intézmények által nyújtott képzések, melyek normál esetben
egymásra épülő rendszert alkotnak s teljes idejű képzést nyújtanak gyerekeknek és fiataloknak, azok 5-7. évétől 20 vagy
25 éves korukig. A képzés a felsőbb fokozatokban több országban részidős foglalkoztatottság mellett zajlik, rendes iskolai és egyetemi szinten: ezeket duális rendszereknek hívjuk.

DISZCIPLINÁRIS KOMPETENCIA
Szakképzettséget nem adó, a felsőoktatásban szerezhető tudás, amit fokozattal fejeznek ki: („Ba”), („Ma”), („PhD”)
ELŐZETES TUDÁS BESZÁMOLÁSA
(prior learning assessment)
A tanulmányi szintek közötti átjárások és a felsőoktatási lehetőségekhez való hozzáférhetőség biztosításának eszköze. Az
élettapasztalat, korábbi szakmai múlt értékeinek alapul vétele
a következő oktatási fokozatban.

ISCED
(International Standard Classification of Education)
Az ENSZ nemzetközi oktatási szervezetében, az UNESCO4
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ban kialakított, az iskolarendszerek összehasonlítását lehetővé
tevő klaszter: az Oktatás Nemzetközi Standard Osztályozása
(1976). Ezt az osztályozási rendszert 1997-ben módosították,
az ISCED által meghatározott 5, 6 és 7-es kóddal ellátott három szintkategóriát a következőképpen definiálták:

A szintekre vonatkozó leíró jellemzők:
Alapszintű kurzusok (bevezetés egy tárgyba);
Középszintű kurzusok (az alaptudás elmélyítése);
Haladó szintű kurzusok (a megszerzett tapasztalatok további mélyítése);
Speciális szintű kurzusok (olyan kurzusok, melyek egy adott speciális képzési ágra vonatkozó tudás elmélyítését
szolgálják)
A kurzusok típusára vonatkozó jellemzők:
Törzsanyag (a választott „szak” törzsanyaga);
Kapcsolódó tantárgy (a törzsanyaghoz kapcsolódó, annak
megértését segítő anyag);
Választható tantárgy (kiegészítő tantárgyak, a speciális
kollégiumok a magyar rendszerben).

ISCED V. SZINT:
Ehhez a szinthez olyan oktatási programok tartoznak,
amelyek nem nyújtanak első egyetemi diplomával egyenértékű képzettséget. Az ilyen típusú programok általában
gyakorlati orientációjúak, arra hivatottak, hogy felkészítsék a hallgatókat azokon a szakterületeken, amelyeken
később felsőfokú képesítést szerezhetnek.
ISCED VI. SZINT:
Ehhez a szinthez olyan oktatási programok tartoznak,
amelyek az első egyetemi diplomához vagy azzal egyenértékű képesítéshez vezetnek („BA” és „MA”; Magyarországon az egyetemi diploma, vagy a főiskolai oklevél.)

ÉLETHOSSZIG TANULÁS (Lifelong learning = LLL)
Az iskolarendszer a tudásalapú társadalom-ban nem kínál lezárt ismereteket, az embereknek életük során többször kell
pályát módosítaniuk, állást változtatniuk, de gyakran csak a
megváltozott követelmények, feltételek miatt kell újra kezdeniük, vagy folytatniuk a tanulást. Az élethossziglan való tanulás tehát tartós jellemzője a modern társadalomnak, eszköze
lehet társadalmi konfliktusok megoldásának, vagy egyenlőtlenségek feloldásának, az egyre gyorsabb technológiai váltásokhoz való sikeres alkalmazkodás alapfeltétele a felnőttképzésben » való részvételre meglévő nyitottság.

ISCED VII. SZINT:
Ehhez a szinthez olyan oktatási programok tartoznak,
amelyek posztgraduális diplomához vezetnek.
ISKOLA-RENDSZERŰ KÉPZÉS
Formális (intézményes) képzés, kötött szerepekkel, a belépés
és a kilépés szabályozott (általában előzetesen előírt feltételekkel). Az ~ elszámolhatja a nem a keretei között megszerzett tudást vagy kompetenciákat (kredit » beszámítás). A tanulásirányítást az erre feljogosítottak - szerencsés helyzetben
ehhez értők - (általában a tanárok) vezetik, velük szemben
jogszabályi előírásból korlátozott jogú, vagy szerződésből fakadóan önállóságuk bizonyos részéről (pl. munkavállalás) lemondó tanulók (hallgatók) vesznek részt a folyamatban, akik
cserébe ezért a jogkorlátozásért bizonyos védelemben és kiegészítő szolgáltatásban részesülnek: utazási kedvezmény, ingyenes vagy kedvezményes kulturális programok, könyvtárhasználat, sportolási lehetőség stb.

MAGISZTER KÉPZÉS (m)
Az első képzési ciklusra épül a második képzési ciklus (M),
amely 2 éves (4 szemeszteres, 120 kredites ») képzés az
ISCED VI. » szintjén, amelynek célja a bolognai folyamat »
során kialakított második ciklusra meghatározott diszciplináris kompetenciák, készségek és tudáselemek átadása, a tudományos kutatáshoz, a magasabb szintű diszciplináris ismeretek megszerzéséhez szükséges készségek és kompetenciák kialakítása, valamint egy, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő tartalmú és a ciklushoz társítható szakképzettség nyújtása. A képzés során ezért tantervileg különválnak az akadémiai / diszciplináris és a szakképzettséget nyújtó modulok
» (tantervi szakaszok, tantárgycsoportok). A képzés végén:
(a) diplomamunka és záróvizsga nyomán „M” fokozatot, ill.
(b) képesítővizsga alapján valamely, az adott képzéshez társítható szakképzettséget lehet megszerezni. Lásd még » „Második képzési ciklus” vagy „Master fokozat”!

KÉPZŐ SZERVEZET
Tanulás támogatására és/vagy irányítására létrejött jogi személyiségű szervezet, alapítója lehet az állam, társadalmi szervezet, egyház, vagy magánszemély (összefoglalóan intézményfenntartó), jogszabályi felhatalmazás alapján vagy szerződéssel, erre igazolt kompetenciáik birtokában feljogosított
alkalmazottak munkája révén foglalkozik a szolgáltatásait igénybe vevőkkel. Szolgáltatásai között lehet: (erre szolgáló
feltételek igazolt megléte esetén) államilag elismert végzettséget (diplomát, oklevelet), szakképzettséget nyújtó program,
tanfolyam, továbbképzés, akár távoktatási formában is, tanulási, pályairányítási és egyéb tanácsadás, információnyújtás.

MÁSODIK KÉPZÉSI CIKLUS
Lásd a » „Magiszter képzés”-nél, vö. „Master fokozat”!
MODUL (tantervi)
Több kreditből » álló tematikus tantervi egység.
NEM ISKOLA-RENDSZERŰ KÉPZÉS
A közkeletűen közművelődés-nek nevezett intézményrendszerben folyó tanulás, művelődés összefoglaló meghatározása. Közvetlenül nem vezet fokozathoz. Erre csak az előzetes
tudás beszámolásának (prior learning assessment ») jogerőssé válása után nyílik mód.

KREDIT
Tanegység, tanulmányi ekvivalens, az ismeret-elsajátításban
és a fokozat vagy a képzettség megszerzésében a legkisebb
nyilvántartott programelem, szakasz. Általában heti egy óra
ráfordítással 15 hét alatt elsajátítható ismeretmennyiséget értenek alatta.
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Ez a pók magániskolába járt…

NEM FORMÁLIS KÉPZÉS / KÖZMŰVELŐDÉS
Szervezett és igazolt képzésben való részvétel, ami közvetlenül nem feleltethető meg iskolai képzési szintnek, vagy fokozatnak. Bármely életkorú személy részvételével oktatási intézményben vagy azok kívül zajló művelődés. Egyes országokban ez a felnőttkori alfabétizációt, az iskolaelhagyó fiatalok alapképzését, általános készségeket, vagy munkakészségeket céloz meg, vagy általában való kulturálódást jelent.
Nem illeszkedik szükségszerűen a graduális képzéshez, még
időbeli ütemezését illetően sem.
SAJÁTOS TANULÁSI SZÜKSÉGLETTEL ÉLŐK KÉPZÉSE
Oktatási célú, támogató beavatkozás, amit a ~ érdekében terveztek. A ~ (mint kifejezés), a „fogyatékosok oktatása” szóhasználata helyett vált általánossá a közelmúltban, annak a
hagyományos értelmezésnek a kritikájaként, mely az ilyen
helyzetbe került tanulókat a rendes iskoláktól, egyetemektől
távol, elkülönítve, szakintézményekben tartotta. Sok helyen a
fogyatékkal élő tanulók mind nagyobb részét ma ténylegesen
a normál rendszer intézményeiben képzik. Mi több, a fogalom
jelentéstartalma kibővült, és a mozgáskorlátozott helyzetű tanulókon túl magába foglalja mindazokat a tanulókat, akik a
legkülönbözőbb egyéb okokból képtelenek az optimálisnak
tartott haladási ütemben tanulni. Az érintett tanulók körének
szűkebb vagy tágabb értelmezése mellett, a képzés fontos
része az a számukra nyújtott szolgáltatás (személyes és technikai többletgondoskodás), ami a képzésükre vállalkozó iskolákban, a velük való foglalkozás igényei szerint tervezett képzési program véghez viteléhez szükséges, és ami növeli tanulásuk hatékonyságát és eredményességét.

Ez pedig államiba ...

„MIKOR LEHET MÁR
ÁLLAMI NYELVVIZSGÁT TENNI
JELNYELVBŐL?”

Néhány hete, az egyik szociális munkás szakos főiskolai hallgató azt kérdezte tőlem, hogy: „Mikor lehet már állami
nyelvvizsgát tenni jelnyelvből?” Hírtelen csak annyit válaszoltam, hogy jó és hasznos lenne, és megígértem neki (is),
hogy megnézem, milyen lehetőségek vannak. Keresésem eredményeit közzéteszem, hátha mások is kedvet kapnak hozzá.
(a szerk.)
Kiépültek a regionális jelnyelvi tolmácsközpontok, január
elseje óta 6 régiós központ működik országszerte. Az idén
egyetemi szinten is beindult a jeltolmács-képzés az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, ám
ennek ellenére az igazságszolgáltatás, az államigazgatás, az
egészségügy és a kultúra területén egyelőre nyoma sincs az
esélyegyenlőségnek, mivel alig foglalkoztatnak jeltolmácsokat. Magyarországon alig több mint 30 aktív jeltolmács dolgozik, ők segítik 60.000 siket és 300.000 nagyothalló életét.
Az esélyegyenlőségi törvény értelmében január 1-jétől, a hivatalos ügyintézéshez, minden hallássérült számára alanyi jogon tolmács járna.
Mivel a jeltolmácsolás egyelőre nem bejegyzett szakma, ezért
kevesen is választják, hiszen jelnyelvi fordítással jóval kevesebbet kereshetnek, mint bármely egyéb nyelvi tolmácsolásért. A jelbeszéd oktatása nem régi kezdeményezés, Magyarországon csupán 1985 óta létezik intézményesített formában.
Magyarországon a televíziós műsoroknak csupán egy százaléka feliratozott, jeltolmács még ennél is kevesebb műsor
megértését segíti. A Siketek Világszövetsége szerint a hírműsoroknak legalább a felét felirattal és napi egy hírműsort jelnyelvi tolmácsolással kellene sugározni.
Forrás: < www.origo.hu >
Az origo-n talált cikk arra ösztönzött, hogy találjak olyan
szervezeteket, ahol folyik jelnyelv-képzés. A Korner Budapesti
és Pest Megyei Jeltolmács Központot [www.korner.hu] emailben „kerestem fel”, ahonnan továbbküldtek a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége honlapjára, de sajnos a
nyelvvizsgáról szóló információkat ott sem találtam.
[www.sinosz.hu] Amit viszont igen, az a jeltolmácsoláshoz
kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdések és válaszok, melyekből szemezgetve most néhányat közlünk:
(a szerk.)

SZAKKÉPZETTSÉG
Valamely szakma, foglalkozás gyakorlására, munkakör betöltésére feljogosító kötelező, de nem elégséges feltétel. Képesítés.
TANFOLYAM
Kötött idejű, tematikájú képzés, általában valamilyen kiegészítő szakmai ismeret megszerzésére irányul
TERCIER SZEKTOR
A legalább érettségivel elkezdhető képzés lehetőségét nyújtó
intézmények, és az ezek irányításával, vagy hozzájuk kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásával foglalkozó szervezetek összefoglaló megnevezése. A „tudásalapú társadalom”hoz vezető folyamat legfontosabb színtere. Lásd még »
„harmadfokú képzések”!
TOVÁBBKÉPZÉS
Szakmai jellegű, tudást kiegészítő, de fokozattal » nem járó
tanulási forma. Az akkreditált ~-et az állam az ÁFA fizetési
kötelezettség elengedésével támogatja. Az ágazati minisztériumok ezen túl is preferálhatnak - egységes és a szakterületen
foglalkoztatottak előmeneteléhez kötött - előírt, vagy választhatóan előírt ~-et.
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu
Forrás: ISCED
(International Standard Classification of Education)
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„Social Studies”

OTDK - OTDK - OTDK - OTDK - OTDK

„Anti-Social Studies”

Szociális munkás és szociálpolitikus hallgatók eredményei a
XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
SZOCIÁPOLITIKA TAGOZAT
I. Helyezett : Galambos Éva - Papp Zoltán - Verdes Tamás
(ELTE GYFK): A minőség problémája a felnőtt értelmi
fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. Témavezető: Dr. Zászkaliczky Péter, tszv. egyetemi docens
(ELTE GYFK)
„Társadalomtudományok”

„Társadalom-ellenes tudományok”

II. Helyezett : Fiedler Ágnes - Hegyesi Adrienn - Kéthegyi
Gergely (ELTE BTK): A megyei civil együttműködés vizsgálata a Civil Ház Program tükrében. Témavezető: Székely
György, tudományos munkatárs (ELTE BTK)

Mi a jelnyelv?
A jelnyelv a jelek, a testbeszéd és az arckifejezések együtteséből alkotott egyedülálló vizuális nyelv, amely biztosítani tudja a kommunikációt a siketek számára. A magyar
jelnyelv nem a magyar nyelv vizuális formája, hanem önálló nyelv. A magyar jelnyelv különbözik a világ többi
nyelvétől és jelnyelvétől, tehát sajátosan nemzeti.

III. Helyezett : Kocs Melinda - Vágner Arnold Richárd
(BBTE): Szexuális nevelés az oktatásban. Témavezető:
Veress Enikő, egyetemi tanársegéd (BBTE)
Különdíj :
Diós Judit (PPKE BTK): Miért vagy önkéntes? Vöröskeresztes önkéntesek motivációinak vizsgálata. Témavezető:
Farkas Péter, mb. előadó (PPKE BTK)
Farkasdi Krisztián (VTIF): A társadalombiztosítás pénzellátásának változásai a rendszerváltástól napjainkig. Témavezető: Tordai Vilmos, főiskolai docens (VTIF)
Kun Klára (DE BTK): Az önmagukat beteljesítő jóslatok.
Témavezető: Dr. Csoba Judit, egyetemi adjunktus (DE
BTK)
Reisenger Adrien - Győr Zoltán Péter (SZE): Mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségei Győr városában. Témavezető: Tátrainé dr. Körmendy E. Katalin, főiskolai docens (SZE)
Sebestyén Zsuzsa (DE BTK): Társadalomszerkezet a nőszervezetekben Magyarországon, 1945-1951. Témavezető:
Czibere Ilona, egyetemi tanársegéd (DE BTK)
Szakál Tibor (PTE IGYFK): Új közösségi színterek a kistelepüléseken, avagy kihívások a teleházak előtt. Témavezető: Kocsis Erzsébet, főiskolai docens (PTE IGYFK)
Tüzes Rita Ilona: (PTE IGYFK): A hajléktalanság megelőzésének egy lehetséges eszközéről - „Váróterem elvált
férfiaknak”. Témavezető: Kőszegi Erika, főiskolai adjunktus
(PTE IGYFK)

Miért van szükség jeltolmácsra?
Mert így biztosítható teljes mértékben a zavartalan kommunikáció a hallássérült és a halló emberek között. Fontos, hogy mindkét fél egyenlő mértékben vehessen részt a
kommunikációban.
Mi a jeltolmács feladata ?
A jeltolmács információt közvetít. A jeltolmács feladata,
hogy a magyar nyelv használói megérték a magyar jelnyelv használóit, és fordítva. A jeltolmács nem azért van,
hogy véleményezze a dolgokat, tanácsot adjon vagy támogassa a beszélgetés valamelyik résztvevőjét. A Jelnyelvi
Tolmácsok Országos Szövetsége rendelkezik egy Etikai
Kódex-szel, amit minden tagnak kötelessége betartani. Ez
az alapja a szolgáltatás színvonalának, a titoktartásnak és a
semlegességnek.
Kit nevezünk jeltolmácsnak?
Azt, aki a zavartalan kommunikációt képes biztosítani halló és hallássérült emberek között, azáltal, hogy rendelkezik megfelelő képességekkel, tudással és ismeretekkel. Ismeri a beszélt és jelnyelvet, és elsajátította a megfelelő
tolmácsolási technikákat.
Hogyan működik a jeltolmácsolás?
A legtöbben úgy vélik, hogy a jeltolmácsolás automatikus
folyamat, amely csak a jelek fizikai kivitelezéséből áll. A
jeltolmácsnak erősen kell koncentrálnia és gondolkoznia
azon, hogy az egyik nyelven kapott információt hogyan
fejezi ki a másik nyelven. Fő feladata a jelentés lehető
legpontosabb átadása.
Gondolták volna, hogy ennyire sajátos és összetett a jeltolmácsolás? Mindazok, akik még többet szeretnének tudni, keressék a www.korner.hu honlapot!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PÁLYÁZATOK ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Szociális munkás és szociálpolitikus hallgatók eredményei
a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

- DIÁKOKNAK - OKTATÓKNAK - KUTATÓKNAK - SZAKEMBEREKNEK -

SZOCIÁLIS MUNKA TAGOZAT

(1.) Kiíró:
Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány
Pályázat címe:
„Talentum 2003” Akadémiai Díj
Pályázhatnak:
kutatók, szakemberek
Beadási határidő:
2003. október 27.
Pályázatot nyújthat be minden 35 évnél fiatalabb, magyar
állampolgárságú, kimagasló szellemű és kreativitású fiatal kutató vagy szakember, aki kiemelkedő társadalmi hasznosságú
tudományos eredményt, fejlesztést tud felmutatni. A pályázatot (amely a kitöltött pályázati lap mellett egy önéletrajzot is
tartalmaz) írásban, két akadémikus ajánlásával lehet beküldeni.
A Kuratórium 3 tudományterület (társadalom-, élet- és természettudomány) 1-1 kiemelkedő pályázatát kívánja egyenként
20.000 euró (~5 millió Ft) összegű díjban részesíteni.
Cím: "Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány - Talentum
Díj - 2003", 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. Pályázati lap és
bővebb információ: www.mta.hu , www.talentum-ceta.hu

I. Helyezett : Kun Gábor (ELTE BTK): „Tű a szénakazalban” - A Dzsumbujban működő tűcsere program kezdeti
tapasztalatai. Témavezető: Miletics Marcell meghívott előadó ELTE BTK, programkoordinátor Baptista Szeretetszolgálat.
Különdíj : Szirtes Klára (PTE IGYFK): Az öngyilkosság a
depresszió tükrében. Témavezető: Dr. Sebestyénné Horváth Mariann főiskolai adjunktus (PTE IGYFK)
Az OTDK Konferenciát rendező intézmény honlapján
(http://btk.unideb.hu), a szociális munka tagozaton, más díjazott neve sajnos nem található, ami mindenképpen elgondolkodtató kell legyen számunkra. Akkor is, ha az Értékelő
Bizottság döntése volt ilyen szigorú, és akkor is, ha merő figyelmetlenségből nem kerültek fel további eredmények a jelzett honlapra. (Ígérjük: utánajárunk ennek a kérdésnek.)
Mindezeken túl a szerkesztőség GRATULÁL a helyezést
elért és különdíjban részesült hallgatóknak, és a témavezetést
vállaló főiskolai és egyetemi oktatóknak, valamint a diákok
tudományos munkájának elékészítéséhez hátteret nyújtó intézményeknek.

(2.) Kiíró:
A "Visegrádi Négyek" ösztöndíjprogram
Pályázat címe:
International Visegrad Fund
Pályázhatnak:
diákok
Beadási határidő:
2004. január 31.

Az International Visegrad Fund programja tudományos cserék támogatására. Olyan diákok számára biztosítanak támogatást, akik a 4 visegrádi ország valamelyikének állampolgárai.
A támogatandó tevékenység szintje: doktori disszertácó
(Ph.D.), vagy feljebb. Orientációk:
1. Intra-Visegrád Ösztöndíj Visegrádi tanulmányok
2. Kimenő Ösztöndíj Európai tanulmányok
Cím: International Visegrad Fund, Drotárska cesta 46. 811 02
Bratislava, Slovak Republic, Tel.: 00421- 2-6720//7111, Fax:
00421-2-5935//4180, email: visegradfund@visegradfund.org,
honlap: www.visegradfund.org

FELHÍVÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE
A Széchenyi István Egyetem (Győr) Egészségügyi és Szociális Intézetének Szociális Munka Tanszéke 2004. februári kezdéssel gyermek-, és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú
továbbképzést indít. A beiratkozás előfeltétele: egyetemi
vagy főiskolai végzettség, és valamely humán jellegű szakon
szerzett szakképzettség, továbbá legalább 2 éves szakmai tapasztalat a családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett
segítő munkában.
A képzési idő:
4 félév, 540 tanóra, 120 kreditpont
Tandíj:
80.000.-Ft/fő/félév
Jelentkezési határidő: 2003. december 1.
Információk és jelentkezési lap: Nits Lászlóné, Széchenyi
István Egyetem, Szociális Munka Tanszék, 9023 Győr, Verseny u. 39, Tel/fax: 96/613-593, www.eszi.sze.hu E-mail:
dandrea@eszi.sze.hu

(3.) Kiíró:
Pályázat címe:
Beadási határidő:
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Magyar Ösztöndíj Bizottság
ösztöndíjak külföldi teljes,
rész- és doktori képzésre
2004. március 1.

OKTATÁS - HÁLÓ
A Magyar Ösztöndíj Bizottság a 157/2001. (IX.12.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet
külföldi teljes, rész- és doktori képzésre a 2004 /2005-ös
tanévre.
1. Teljes egyetemi képzés
Figyelem: A felvételiztető intézmények sikeres felvételi
vizsgákról szóló értesítését, valamint az előző tanév sikeres lezárását igazoló indexmásolatot a kézhezvételtől számított egy héten belül a MÖB Irodába postai úton el kell
juttatni.
2. Részképzés
Jelentkezni a 2004/2005-ös tanévre a felsőoktatási intézményekben lehet. A részletes pályázati kiírást a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően az érintett felsőoktatási
intézményeknek közvetlenül juttatjuk el 2003 novemberében.
3. Doktori képzés
A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a
fogadónyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata. Külföldi intézmények listája a www.braintrack.com és a
www.esn.org (EU-tagországok és társult országok) honlapokon hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények meglévő nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni, és az
intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is fordulhatnak információért. A MÖB-adatlap, a teljes pályázati kiírással egyetemben megtalálható és letölthető a <
scholarship.hu > honlapról.
Az egyetemi diploma másolatát és fordítását, valamint a
fogadólevelet legkésőbb 2004. június 30-ig a MÖB Irodába postai úton vagy személyesen el kell juttatni.
Mindhárom pályázatról további információt a szakreferensektől lehet kérni: Móhr Katalin /384-9011/: Lengyelország, Oroszország, Románia, Szlovákia Bónisné Zseltvay Irén
/384-9011/: Bulgária, Csehország, Horvátország Farkas Orsolya /384-9010/: Észtország, Lettország, Litvánia Várkonyi
Réka /384-9008/: Dél-Korea, Kína
Beküldési cm: 1116 Magyar Ösztöndíj Bizottság, Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
(4.) Kiíró:
Pályázat címe:
Pályázhatnak:
Beadási határidő:

Hátrányos helyzetűek sporttevékenysége,
Gyermekek egészségügyi, szociális problémáinak kezelése.
Pályázatot, az adománygyűjtési akció tervezett időpontja előtt minimum 60 nappal lehet benyújtani. Jelentkezni folyamatosan lehet. Postacím: Matáv Adományozási Kuratórium
1541 Budapest. További információ: Horváth Károlyné, kuratóriumi titkár, Tel.: 457-4796.
(5.) Kiíró:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Pályázat címe:
ösztöndíj külföldre, roma fiataloknak
Pályázhatnak:
egyetemi, főiskolai hallgatók,
művészek, tudományos szakemberek (35 éves korig)
Beadási határidő:
folyamatos
Pályázni lehet: a roma kisebbséghez tartozó fiataloknak
(a.) külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú intézményekben tanulmányok folyatására, valamint
(b.) külföldi kurzusokon, tanulmányutakon és nemzetközi
versenyeken való részvétel támogatására.
Minden pályázathoz csatolni kell a fogadó intézmény vagy
szervezet meghívólevelét és a fogadás feltételeiről szóló nyilatkozatot (szállás, ellátás, ösztöndíj stb.), továbbá e dokumentumok magyar nyelvű másolatát.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mennyi a kinntartózkodás teljes költsége és - amennyiben e pályázat útján a
támogatást elnyeri - a kinntartózkodás további költségeit milyen forrásból tudja fedezni.
Megpályázható támogatások:
rövid időtartamú kurzus, illetve versenyek esetén útiköltség hozzájárulás: maximum 100.000 Ft,
külföldi tanulmányutakon való részvételnél: maximum
150.000 Ft,
külföldi felsőfokú oktatási intézményekben tanulók esetében: egy évre legfeljebb 300.000 Ft, mely félévenként
150. 000 Ft-os részletben kerül kifizetésre.
A rendelkezésre álló keret: 10 millió forint. A Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma elkészíti javaslatát
az Igazságügyi Miniszter részére, aki ezt követően dönt és
intézkedik a sikeres pályázók részére az ösztöndíj, a támogatás folyósítása iránt.

Matáv
Matáv Adományvonal 1788
nonprofit szervezetek,
alapítványok, egyesületek
folyamatos

A Matáv Adományvonal lehetőséget biztosít lakossági adományok gyűjtésére, telefonon keresztül. Az adományozók a
Matáv Adományvonalon az 1788-as szám hívásával, hívásonként 100 Ft adománnyal járulnak hozzá a lehetőséghez jutott
szervezet céljainak megvalósításához. A telefonos adománygyűjtés lehetőségét az alábbi területeken működő nonprofit
szervezetek nyerhetik el, pályázati úton.
Szív- és érrendszeri betegségek gyógyítása, kezelése,
megelőzése,
Egészségmegőrző, betegségmegelőző programok, ezen
belül kiemelten a daganatos megbetegedések szűrése, rehabilitációja, rekreációja,
Kommunikációs problémák gyógyítása, kezelése
(beszédhibások, hallássérültek, olvasászavarok),
9

POSTA - HÁLÓ
persons, Behinderten Person, stb.)
Természetesen elfogadható a fogyatékosság jellegére pontosan utaló kifejezés is: pl. mozgássérült, mozgásában
fogyatékos, vak, gyengénlátó, siket,
nagyothalló, értelmi sérült ember
(személy, munkavállaló, mérnök, tanár,
lakatos, orvos, stb.) A lényeg az, hogy a
szóhasználat során maga az ember, annak a
foglalkozása, személye legyen a domináns,
ne a fogyatékosság.
Más összefüggésben is sokkal jobban hangzik a "nyugdíjas" megjelölés helyett a nyugdíjas emberek, nyugdíjas asztalos/lakatos/tanár, nyugállományú katonatiszt, stb.
Köszönjük, hogy segíteni akar nekünk.
Üdvözlettel:
DR.HEGEDÜS LAJOS, elnök
lajos.hegedus@meoszinfo.hu
www. meosz.hu
A szerkesztőség nevében köszönjük a felhíváshoz kapcsolódó
információkat, és javasoljuk, hogy a kért formában használjuk ezeket a kifejezéseket. És nyugodtan figyelmeztessük azokat, akik olyan kifejezéseket használnak, melyek az érintettek
számára elfogadhatatlanok. A nevükben is köszönjük!

POSTALÁDÁNKBÓL ...
A MEOSz (Mozgássérült Emberek Országos Szövetsége) elnöksége határozatot hozott arról, hogy a "fogyaték", "fogyatékkal élők" szavak használatát a mozgássérült emberekkel kapcsolatban elfogadhatatlannak tartja, mert a "fogyaték"
szónak erősen negatív tartalmú szótári
értelmezése van, megsemmisült hadfelszerelést, elpusztult személyi állományt,
veszteségként leírandó mérleghiányt jelent. Az esélyegyenlőségért küzdő
MEOSZ célkitűzései ezzel éppen ellentétesek, és nem leírni szeretné a mozgásukban akadályozott embereket, hanem épp azt kívánja elérni,
hogy a születés, vagy baleset, betegség során sérült egyének
megtanuljanak állapotukkal együtt élni, alkotó, hasznos személyiségekként épüljenek be a társadalomba, az ép emberekkel egyenértékű tagokként.
A médiában és a hivatalos megnyilvánulásokban több olyan
kifejezést használnak, amely az olvasók, vagy hallgatók tudatát rossz irányba befolyásolja, mert szánalmat akar kelteni, leértékelést tükröz a fogyatékossággal élő emberekkel szemben.
A MEOSz elnöksége ezért kéri mindazokat, akik a fogyatékos emberekről vagy fogyatékos emberekhez szólnak, leírt,
vagy kimondott szavaik megválasztásával is tartsák tiszteletben a sérült emberek méltóságát, és akik támogatni kívánják
a mozgalmat, akik harcostársak, legyenek ezen a területen is
segítői a MEOSznak!
Forrás: www.fenyutak.hu
A felhívás kapcsán e-mailben megkerestük dr. Hegedűs Lajost
a MEOSZ elnökét. Arra kértük, írja le a HÁLÓ olvasói számára, milyen kifejezések használatát tartja a szervezet helyénvalónak. Válaszát változtatás nélkül közöljük.

POSTALÁDÁNKBÓL ...

MI LESZ VELED „CSALÁDSEGÍTŐ”?
Költségvetés készítési időszakban mindenki tele van bizonytalansággal, kétkedéssel, sőt talán gyanakvással is. Vajon
kapnak-e az önkormányzatok elegendő apanázst ahhoz, hogy
tisztességes formában működtessék a családsegítőket, gyermekjóléti szolgálatokat. Mert a feladatot megkapták.
Egyes önkormányzatok talán abból a megfontolásból, hogy „a
civil olcsóbb”, ellátási szerződést kötöttek helyi egyesületekkel, alapítványokkal. A civilek pedig arra számítanak, hogy
ha a feladatot átvállalták, akkor a működési költségre is jogosan tarthatnak igényt.
A múlt évben jelentősen meg kellett (legalábbis erkölcsi kötelesség volt!) emelni a béreket. Ezután egyes civilek átállították dolgozóikat részmunkaidősre, vagy lecsökkentették a létszámot, mert a béremelés fedezetét nem kapták meg az önkormányzatoktól. A Költségvetés ugyan 26 %-kal megemelte
a kiegészítő normatívát, de ez sem fedezte a költségeket. Egyes önkormányzatok pedig még ezt is lefölözték, és más
célra használták fel a központi költségvetéstől kapott pénzt!
Az „okos” civil szervezetek ezen ínséges idő alatt sorra adják vissza a megbízatást, mondják fel, vagy nem hosszabbítják szerződésüket, mert nem tudják a kapott „támogatásból” a
törvény által előírt számú szakembert foglalkoztatni. Ennek
megint csak a segített emberek isszák meg a levét, vagyis az a
szolgáltatás, támogatás, amit a családsegítők eddig felvállaltak, elmarad. Így tehát folytatódik a nehéz helyzetben lévő
emberek lecsúszása. Ezt akarjuk?
VARGA SÁNDOR
A Debreceni Egy Ház Alapítvány Kuratóriumának
elnökeaveabvarga@)vnet.hu

Kedves Katalin! ( = a szerk. )
Örülök, hogy felfigyeltek az elnevezésekkel kapcsolatos észrevételeinkre. Figyelemfelkeltésünk alapvetően a "fogyaték"
kifejezés használatának elkerülésére irányult. A szó a magyar értelmező kéziszótár szerint két változatban ismert:
Katonai műszó: az ismeretlen körülmények közt, véglegesen
elveszett, megsemmisült ember és hadianyag, amelyet fogyatékba kell helyezni, azaz végleges jelleggel ki kell írni a leltárból. A gazdasági életben nagyjából ugyanezt jelenti: a leltárból ismeretlen okok miatt véglegesen hiányzó, ezért leírásra kerülő áruk és anyagok.
Az értelmezési okok mellett maga a szó magyartalan, nem jól
cseng, és oly hasonló hangzású szavak társulnak a nyelvben
hozzá, mint pl. a lepedék, köpedék, söpredék, ürülék, stb. A
fogyatékos szó - bár szintén sokan pejoratív értelmet társítanak hozzá ld.: értelmi fogyatékos) a jogi terminológiában,
nemzetközi szinten is ismert és használt, azonban a fejlett
világban nem önmagában, hanem valamely személyre utaló
jelzőként. Fogyatékos ember, fogyatékos személy, fogyatékos munkavállaló. Ebben a formájában számunkra teljesen elfogadható. (Pl.: people with disability, disabled
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EU - HÁLÓ
Konvent nyílt munkamódszerének köszönhetően, számos
emberi jogi, szociális cél bekerült az Alkotmány-tervezetbe,
mint ahogy az Alapvető Jogok Chartájának beemelésére is
valószínűleg sor kerülhet.
Mindezek ellenére csalódottság lett úrrá a non-profit szektoron, velük együtt adtak hangot kiábrándultságuknak a szakszervezetek is, amikor az Alkotmány-tervezet szövegében
hiába keresték a korábban már kiharcolt jogokat és a pontos
fogalmi meghatározásokat.
A Kormányközi Konferencián bevett, zárt ajtók mögötti tárgyalási folyamat szintén aggodalommal tölti el a civileket,
akik a nyílt, átlátható párbeszédre és a részvételi demokráciára esküsznek, mint ahogyan az a Konventtel való együttműködés idején meg is valósult. Jelen helyzetben joggal lépnek
fel együttesen e természetes igény kielégítése érdekében.
A Toolkit többek között lobbizási tanácsokkal szolgál,
javasolja az érdekkörök és prioritások pontos meghatározását,
a civil szervezetek együttes fellépését („Lépj kapcsolatba anynyi szervezettel, amennyivel csak lehetséges!”), stratégia
megtervezését, találkozók megszervezését – civilek és civilek, civilek és parlamenti képviselők között.
Mindehhez persze első a tájékozódás, információszerzés, a
pontos fogalmi rendszer elsajátítása, vagyis a civileknek sem
árt, ha ismerik a politika nyelvét.
Aztán következnek a tippek: hogyan válasszunk kontaktszemélyt a Parlamentből, a minisztériumokból? Hogyan kérjünk
találkozót? Hogyan írjunk levelet – ügyelve arra, hogy minél
több szervezet, támogató aláírása szerepeljen rajta? Hogyan
történjen az ügy folyamatának nyomon követése, és miért
fontos a két oldal ígéreteit összegezni a köszönő-levél mellékleteként?
Act locally and think European! – Cselekedj helyben és
gondolkozz európaiként! - szól a zárszó a Jövő Európáját tervezők számára.
A SOCIAL PLATFORM (a Civil Society Contact Group szociális tagja), amely jelenleg 39 európai non-profit szervezetet,
szövetséget és hálózatot tömörít, támogatja az Alapvető Jogok Chartájának beemelését az Egyezménybe, üdvözli az új
anti-diszkriminációs cikket, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt fektetne a részvételi demokrácia kérdésére, valamint
a szociális célok eléréséhez szükséges eszközökre. A civil
párbeszéd és a részvételi demokrácia területén az Alkotmánytervezet 46. cikkében leírtak megerősítéséért, a 47. cikkben a
civil társadalom autonómiájának fokozottabb elismeréséért
küzd.
Számos cikkben szövegmódosítást vagy kiegészítést javasol
(pl. 2. cikk - Az Unió értékeinél az egyenlőség elve, a nők és
férfiak közötti egyenlőséget is jelölje, vagy 3. cikk - Az
Unió célkitűzései között a munka minősége, az élethosszig
tartó tanulás, a nemi, faji, etnikai alapú megkülönböztetés
elleni küzdelem is szerepeljen).
A TOOLKIT egy olyan, a közös Európa kialakítása felett érzett felelősség megnyilvánulásaként született, számunkra is
fontos segédlet, ami a non-profit szervezetek érdekérvényesítéséhez nyújt használható ötleteket, ismereteket.
Gönczi Márta
irodavezető
3sz@interware.hu

TOOLKIT, avagy az érdekérvényesítés egy újabb ESZKÖZE
A napokban zajló – 2003. október 4-én kezdődött – Kormányközi Konferencia egy talán soha vissza nem térő alkalom a jövő Európájának kialakítására, mindannyiunk, civil
szervezetek tagjai és a szociális szektor képviselői számára. E
fenti állítás sosem volt annyira egyértelmű, mint amikor kézbe vettem a Civil Society Contact Group „act4europe” (Tégy
Európáért!) kampányának honlapjáról (www.act4europe.org)
letöltött „The IGC Toolkit” címet viselő dokumentumot, amelyet az Uniós tagállamok, a csatlakozó és jelölt országok részére állítottak össze.
A Római Kormányközi Konferencia, amely előreláthatólag
december közepén fejezi be munkáját, hivatott az Európai
Konvent által - az Európai Tanács 2003. június 20-i Theszalonikiben megrendezett ülése számára - benyújtott Európai Alkotmány-tervezet szövegét véglegesíteni.
A szeptemberben napvilágot látott Toolkit-et kifejezetten
egyének és civil szervezetek tájékoztatására állították öszsze az Uniós szintű civil szervezetek. Jól átgondolt, gyakorlatias tanácsokkal segíti a civil szervezetek közös munkáját,
hogy a végső, kritikus szakaszba érkezett Európai Alkotmány
alakításában jelentősebb befolyással vehessenek részt.
A Civil Society Contact Group-ot megalakító szervezetek
négy nagy szektort képviselnek: a szociális szektort (Social
Platform), a környezetvédelmet (Green8), az emberi jogokat
és a fenntartható fejlődést (Concord), valamint a szövetség
tagja az Európai Szakszervezetek Konföderációja is. A 2002
szeptemberében indított „act4europe” kampányuk célja, hogy
„brüsszeli szinten” is tegyenek a civil társadalom eddig elért
eredményeinek megóvásáért, illetve, hogy megakadályozzák
a 2001-es Laeken-i ígéretek feledésbe merülését. Az ügyes
lobbizásnak, a közös fellépésnek, és nem utolsó sorban a
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MIRE LEGYEN PÉNZÜNK?
FELHÍVÁS
Kedves Kollégák!
2003 októberében felújította működését a 3SZ Szakanyag
Munkacsoportja. Szeretnénk, ha a 3SZ tagszervezetei
delegálnának tagokat – feltéve, ha ők is így gondolják.
Ám ettől függetlenül is, nagy szeretettel vá-runk minden
olyan érdeklődőt, ötletgazdát, aki indíttatást érez a 3SZ
kiadványait, könyveit és egyéb szakanyagait előkészítő,
hozzáférhetővé tevő, közös munkára.
Minden potenciális együttműködőt várunk 2003. november
10-én, 14-16 óra között a 3SZ Liliom utcai termében.
Javaslataidat, ötleteidet, véleményed elektronikus úton is
várjuk a < 3sz@interware.hu > e-mail címen:
Gosztonyi Géza – Kozma Judit –
– Pelle József – Somorjai ildikó

FRISS
A FRISS (Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját
Segítő Szolgálat) a Motiváció Alapítvány szolgáltatása mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült, illetve értelmi sérült fiatalok részére. Tevékenységeik: információnyújtás, tanácsadás,
programok és tréningek szervezése.
Számítógépes adatbankjuk gyűjtési köre: integrált oktatási, kulturális, sport, utazási lehetőségek, akadálymentes, "fogyatékos-barát" budapesti programok. Látássérültek számára hozzáférhető irodalom, tankönyvek.
Felsőoktatási intézmények fogyatékos hallgatókat és felvételizőket segítő szakmai koordinátorainak elérhetősége. Fogyatékosság és művészet.
Számítógépes tippek mozgás- és hallássérülteknek, gyengénlátóknak, vakoknak. Mozgássérülteknek segít a speciális Budapest térképük, a
BKV alacsonypadlós járataival.
Ha kérdésed van, vagy ha információiddal segíteni tudsz, írj az alábbi címre:
Motiváció
Alapítvány,
1053,
Budapest,
Henszlmann I. u. 9. Tel.: 317-44-17, 317-34-31.
e-mail:ffriss@eposta.hu web:www.motivacio.hu

SZOLID
Javában zajlik a „SZOLID” fantázianevű projekt. E mozaikszó „A Szociális Törvény Lehetséges Megújítása és a Szociális Igazgatás Demokratikus, Távlatos Fejlesztése” című
programot jelöli. A SZOLID Projekt célja, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény kihirdetését követő tizedik évben - az alkalmazás
tapasztalatai, a megváltozott körülmények és a következő
évtizedben várható új követelmények alapján - javaslatot
tegyen e törvény átfogó módosítására. A SZOLID Projekt
irányítását - az ESZCSM felügyelete mellett - egy Projekt
Koordináló Tanács végzi, melynek tagjai a szociális szakma
elismert képviselői, részben külső szakértők, részben az
ESzCsM vezető tisztségviselői, szakemberei. A projekt nélkülözhetetlen részét képezik a szociális intézmények fenntartóival, vezetőivel és tapasztalt szakembereivel folytatandó
kerekasztal beszélgetések. A Szociális Törvény szabályozási
körében megreformálandó a: - szociális alapellátás intézményrendszere - a szolgáltatásokhoz való hozzájutás elvei a pénzbeli segélyek felhasználási gyakorlata - a szociális
igazgatás irányítási és koordinálási módszerei - a humán
erőforrások munkamegosztásának merev rendszere - a gondozási igények kielégítésének rendszere.

Nagy örömmel tudósítalak, hogy október 1-én megnyitottuk Debrecenben az ország első "Megyei Roma Információs Központ az Esélyegyenlőségért" irodát. Azért egyedülálló, mert senkitől nem kértünk támogatást. Nagyon untuk már az OCÖ tétlenségét. Célunk: A megyében élő romák és hátrányos helyzetű emberek információhoz való juttatása. Minden nagyobb megyei intézmény
örömmel csatlakozott. Baráti üdvözlettel:
AXTOM-VARGA GÁBOR
gvarga.telehaz@freemail.hu
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MÁSODSZOR IS VAJTA ...

KITÜNTETÉSEK

Úgy látszik már hagyomány lesz, hogy a HAJSZOLT
elnökség évente egyszer „elvonul” és kötetlen formában
számba veszi a hajléktalan ellátás témáit. Erre alkalmas hely a
Vajtai Kemping, mert szerény, de tartalmas ellátást biztosít
számunkra.
A múlt évben nagy lendülettel fogtunk a munkához.
Kaptunk bőven biztatást is. Idealisták voltunk. Azt hittük,
hogy mindenki (akin múlik valami) úgy gondolkozik, mint
mi, s meg van minden eszköz ahhoz, hogy sokat lépjünk egymás után. Isten malmai azonban lassan őrölnek. Hát még a
hivataloké! Nem beszélve a forrást szabályozó hivatalokról.
Mindez nem vette el minden lelkesedésünket, bizalmunkat a
fejlődésben. Ezért újra leltároztunk, próbáltuk mások ritmusát
megfigyelni, ahhoz alkalmazkodtunk
go n d o la t ba n .
Sokat kell gyakorolnunk,
hogy ugyanazt, ugyanabban az
ütemben táncoljuk.
A
legaktuálisabb téma
a pályázatok ügye. Az o k
köz ül
is a
regionális
módszertani
központok és a diszpécser
szolgálatok létrehozása. A régiók
nagy része teljes konszenzussal oldotta meg a
feladatok elosztását, míg 1-2 esetben verseny alakult ki. Úgy
gondoltuk, hogy ez esetben vesszük a bátorságot, és az általunk legjobbnak ítélt pályázatot írásban támogatjuk a Minisztériumnál.
Másik súlyos téma a mi életünkben a téli ellátás. Nem
szeretnénk ha a nagy hidegben emberek ellátatlanul, fedél
nélkül maradnának. Még mielőtt az ősz beköszöntene, a hideg
jönne, mi két kis „konferenciát” rendezünk a Dunán innen és
túl, e témában. Csokorba gyűjtjük a jó tapasztalatokat, dolgozunk azon, hogy a hibákat pedig elkerüljük.
Saját sorainkat is folyamatosan rendezni kell. A feladatok, várható tennivalók arra kényszerítenek, hogy megújuljunk. Vizsgáljuk, hogy milyen felállással tudunk kommunikálni az EU-val. Meg tudjuk-e magunkat fogalmazni? A használt fogalmakat egyformán használjuk-e? Ugyanazt értjük-e
ugyanazon fogalmon? Hogy tudjuk a külföldi tapasztalatokat
használni? Kapcsolatainkat folyamatosan újra kell értékelnünk: egymás között, más szervezetekkel, európai és nemzetközi ernyő-szervezetekkel. Újabb és újabb programokba kell
beneveznünk, hogy részt vegyünk a vérkeringésben. Folyamatos forrásbővítésen kell gondolkoznunk, s jól beosztani
azokat, amik rendelkezésünkre állnak.
VARGA SÁNDOR
aveabvarga@)vnet.hu

A sajtó ördöge bennünket is megtréfált, amikor előző
számunkban közzétettük az augusztus 20-a alkalmából
kiosztott állami kitüntetések díjazottjainak névsorát. A
névsorból sajnos az alábbi kollégák kimaradtak, s ezért
szíves elnézésüket kérjük:
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári
tagozat) állami kitüntetésben részesült:
Aczél Anna, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Rákospalotai Javítóintézete igazgatója, címzetes egyetemi tanár,
Gáspár Károly, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi főosztály vezetője,
Dr. Györgyi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője,
Dr. Müllner Jenőné, politikai főtanácsadó, az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet kabinetfőnöke,
Novák Katalin, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium Nemzetközi és Európai Integrációs főosztály
vezetője,
Dr. Szalai Júlia, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete főmunkatársa.
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (polgári tagozat)
állami kitüntetésben részesült:
Király Károly, a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete igazgatója,
A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje (polgári tagozat)
állami kitüntetésben részesült:
Gellén Imre, a Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ
Kht. ügyvezető igazgatója,
Lőcsei Attila, a TÁMASZ Alapítvány, TÁMASZ Gondozási
Központ vezetője.
Pro Sanitate elismerésben részesült:
Dr. Kincses Gyula, a MEDINFO megbízott főigazgatója.
Pro Caritate Emlékéremben részesült:
Siposné Dobosi Gizella, a Baranya Megyei Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó nyugalmazott igazgatója,
Dr. Szentesi Andrásné, az Országos Református Szociális
Módszertani Intézet ceglédi intézményének vezetője.
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszteri Dicséretben
részesült:
Kerényi Imre, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete nevelőtanára,
Lőrincz Józsefné, a Vakok Állami Intézete, Budapest csoportvezetője,
Nemesszabó Ernő, az Ölelőkéz Alapítvány Kecskemét,
Dr. Pámon Rozália, Vas Megyei Gyermekotthon és Idősek
Otthona, Szombathely ápolónője,
Az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele elismerésben
részesült: a Kaposvári Szociális Gondozási Központ Házi Segítségnyújtó Csoportja: Baksa Béláné csoportvezető gondozónő, Bodó Lászlóné gondozónő, Dunai Anikó gondozónő,
Ekkert Erika gondozónő, Füzi Gyuláné gondozónő, Friss
Lászlóné gondozónő, Hegedűs Lajosné gondozónő, Horváth
Lászlóné gondozónő, Kiss Ferencné gondozónő, Koszti
Sándorné gondozónő, Mihály Ferencné gondozónő, Nagy
Izabella gondozónő, Rauthné Szabó Hilda gondozónő, Szabó
Gyuláné gondozónő, Turnár Jánosné gondozónő. A kitüntetést átvette: Simon Lászlóné intézetvezető
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különböző jellegű (szervezeti, szakmai, emberi), és mélységű
feszültségeket az érintett szervezetekben dolgozók számára,
ezek csomópontjai a következők:
Az alapellátás szolgáltatási oldalán megosztotta a szociális
szakmát családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása terén, hiszen a törvény úgy rendelkezik, hogy az
egyik oldalon megengedi a egyszemélyes gyermekjóléti
szolgáltatást, a másik oldalon pedig szervezeti keretben
markánsan leszabályozza a működés szervezeti módját.
Éles feszültséget hozott létre a régebben működő családsegítők és az újonnan alakult gyermekjóléti szolgálatok között a
kliensek átirányításának és/vagy átadásának kérdésköre, hiszen a családsegítők klienseinek 80-85%-a gyermekes család volt és jelenleg is az. További szakmai feladatot jelentett
a korábbi önkéntes alapú szociális munka és a kötelező együttműködésen alapuló gyermekjóléti szociális munka egymáshoz
való
viszonyának, specifikus szakmai
e s z közrendszerének kidolgozása, mely
a mai napig nem fejeződött be.
Azzal, hogy az alapellátás szolgáltatási oldala megjelent, két korábban nem túl intenzív szakmai
viszonyban álló intézményrendszer szakembereinek (szociális
munkás ill. önkormányzati
ügyintézők) kellett egymáshoz csiszolódniuk, szakmai,
szemléleti megközelítésmódokban és a konkrét
munkafolyamatot érintő
kérdésekben is.
A korábbi gyámügyi
osztályok szétválasztásából kialakult gyámhatóságok és gyámhivatalok között hatáskörben, munkamegosztásban és a munka jellegében jelentkeztek
feszültségpontok. A gyámhivatal megőrizte és
megerősítette klasszikus feladatkörét, a gyámhatóság
számára új kihívást jelentett a gyermekjóléti szolgálatokkal és
a jelzőrendszerrel, valamint a gyámhivatallal való kapcsolatrendszer kiépítése és működtetése.
A TEGYESZ korábbi döntési kompetenciái (elvileg) csorbultak, egyrészt a gyámhivatal felé, másrészt a gyermekotthonok
felé, miközben megnőtt a koordináló, tanácsadó funkciója,
amely természetes módon egy másfajta szakmai és szemléleti
alapelvű munkát igényel, a korábbi sorsokat eldöntő, alapvetően irányító jellegű helyett.
A gyermekotthonok megnövelt szakmai, hatásköri önállóságukat egy olyan szakmai kontextusban kellett kimunkálni,
amikor az egész hazai szakellátás átalakult, a korábbi nagy
létszámú intézményeket a lakás-otthoni elhelyezés váltotta
fel. Természetesen ez másfajta szakmai-szemléleti megközelítést igényel az ott dolgozóktól. Mindeközben szakmai kihívásként és feladatként megjelent az is, hogy a gondozott gyermekek és családjaik esetében megosztódott a felelősség és a
szakmai munka közöttük és a gyermekjóléti szolgálatok között.

A GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁS ÉS SZAKELLÁTÁS
KAPCSOLATRENDSZERÉRŐL (1999-2002)

A Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálya megbízásából 2003.
tavaszán elkészült kutatás alapvetően azt célozta, hogy a főváros kerületeiben működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató és hivatali intézmények, szervezetek és a főváros
fenntartásában működő szakellátó intézmények kapcsolatrendszerét, az abban fellelhető sajátosságokat tárja fel. A felmérés elkészült része a különböző érintett szervezetek kapcsolatrendszerét, annak alakulását elemzi különböző típusú
nyitott kérdésekre adott véleményekkel, attitűdökkel.
A felmérésbe bevontuk a főváros 23 kerületének gyámhivatalát, jegyzői gyám-hatóságát, gyermekjóléti szolgálatát, valamint a főváros által fenntartott 29 szakellátó intézményt és a
Fővárosi TEGYESZ-t. Mindösszesen 99 intézményt és szervezetet kerestünk fel. A felmérést megalapozó stratégiaiszakmai alaptételek az alábbiak voltak:

(1.)
A Gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény
(Gyvt.) hatályba lépése nyomán
többszereplőssé, a munka jellegét
tekintve pedig több fókuszúvá vált a
gyermekvédelmi rendszer. A rendszerben szereplő szervek, intézmények
(gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, TEGYESZ, gyámhivatal, gyámhatóság) szakmai kapcsolatrendszere - az eddigi öt év tapasztalata alapján - átgondolásra
és fejlesztésre szorul, a hatékonyabb és koordináltabb segítői munka érdekében. Kifejtve:
A Gyvt. hatályba lépése előtt lényegében 3
szereplős volt a hazai gyermek-védelmi rendszer, az „alapellátás” szolgáltatási oldala részben
volt csak lefedve a családsegítő szolgálatok által
(de szigorúan önkéntes alapon), hivatali oldala
pedig a korábban tanácsi, utóbb önkormányzati hivatalokban önálló szervezeti egységet alkotó gyámügyi osztályokkal volt biztosítva, akik ellátták a törvényileg meglehetősen körvonalazatlan védő-óvó feladatokat, és eljártak a hatósági beavatkozást igénylő esetekben is. A szakellátás központi szervezete a megyei szervezésű GYIVI volt, amelynek
igazgatója a gyermekek feletti jogok gyakorlásával lényegében minden nevelőotthon és más szakellátó intézmény felett
állt. Ezt a rendszert alakította át, a hosszú vajúdás után elfogadott Gyvt., amely az alapellátás szolgáltatási oldalaként
létrehozta a gyermekjóléti szolgálatokat, a hivatalos teendőket
megosztotta a jegyző alá tartozó gyámhatóság ill. a megyei
közigazgatási hivatalok alá rendelt gyámhivatali szervezeti
egységekre. A szakellátásban pedig „gyengítette” és koordinatív, tanácsadói funkciókkal látta el a TEGYESZ-t, miközben megerősítette a gyermekotthonok és más szakellátó intézmények vezetőjének hatáskörét. A szervezeti struktúra átalakítása ily módon minden szinten változást hozott, hatásköri és
szakmai kérdésekben is. Ezek természetes módon okoztak
14
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Az egész gyermekvédelmi rendszer együttműködését, annak
sajátosságait alapvetően meghatározza, hogy eltérő múltú,
kultúrájú és presztízzsel rendelkező szervezetek alkotják.
Természetes, hogy a régebben működő és letisztultabb szakmai feladatokkal, törvényi keretekkel rendelkező szervezetek
(Gyámhivatal és a TEGYESZ) és az újonnan alakuló ill. új
hatáskörökkel, feladatokkal rendelkezők között (Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekotthonok) feszültségek
keletkezhetnek, alapvetően hatásköri és presztízs szempontokkal. Ezt színezte tovább az újabban létrejött szervezettek
közötti feszültségek sora (pl. Gyámhatóság és Gyermekjóléti
Szolgálat; Családsegítő Szolgálat és/vagy Gyermekjóléti
Szolgálat).
További sajátos helyzetet teremt, hogy a gyermekvédelmigyermekjóléti rendszerben működő intézmények, szervezeti
egységek különböző fenntartói körhöz tartoznak (kerületi
ill. fővárosi képviselőtestület, jegyző, közigazgatási hivatal), melyek hatásköre, illetékessége eltérő, függőségi kapcsolata változó ill. nincs, és
a közöttük lévő
szakmai kapcsolatrendszer is leginkább személyfüggő.
A sokrétű szervezeti,
függőségi, hatásköri és
főként szakmai, szemléleti, emberi, kollegiális
működésmódbeli változásokra a benne szereplőket
csak korlátozottan készítették fel. Nem szerveződtek
interaktív szakmai fórumok a
kétfajta ellátási forma (alap és
szak) ill. a kétfajta munkamód
(szolgáltató és hatósági) alapelveinek, rendjének megismerésére, a
különböző helyeken dolgozók
közötti szakmai-emberi kapcsolatok erősítésé- re. Mindezek hatására
kapcsolatrendszerük a mai napig feszültségekkel, különböző
mértékű, de meglévő bizalmatlansággal telitett.

még mindig az intézményes ellátás dominanciáját fogja eredményezni, a kihelyezés (családba fogadás, nevelőszülő) preferálása helyett. Ezzel párhuzamosan ill. részben ezzel szemben fel kellene készülni a viszonylag homogén életkorú (1214-16 év) ifjúsági korosztály különböző szintű ellátására,
valamint a speciális ellátást igénylő gyermekek és fiatalok
fogadására (szenvedélyszer-használó, kriminális, súlyos pszichológiai, pszichiátriai problémák, az organikusság határán
lévő funkció-zavarokkal küszködők, stb.), mert ezeknek a
száma nő, miközben ellátásuk jelenleg megoldatlan.
Felfogásunk szerint ez is komoly szakmai és szemléleti változást igénylő feladat, amelyre mind szakember ellátottságban,
mind pedig intézmény át- ill. kialakításban fel kell készülni.

( 3.)
A jelenlegi rendszer munkájának, kapcsolatrendszerének anomáliáit célzott kérdésekkel lehet feltárni,
amelyekben kitüntettet figyelem irányul saját szervezetük munkájának minősítésére, egymáshoz
való viszonyuk megítélése, egymás munkájának
minősítése, a kötelező találkozási pontok során
szerzett tapasztalatok összegzésére. Kifejtve:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer
átalakulását nem követte azoknak a szakmai
standardoknak a kimunkálása, amely a gyermekek és a családok sorsát érintő munkának
szerves része kellett volna hogy legyen.
Nincs tisztázva a veszélyeztetettség fogalma, nincsenek egységesen meghatározva a jelzőrendszerrel való kapcsolattartás keretei és formái, az alapvető
jogok és kötelezettségek, főként a
jelzési kötelezettség elmulasztásának
felelőssége, nincs egységes vagy differenciált kritériuma az alapellátás elrendelésének és a védelembevételnek, az ideiglenes elhelyezésnek, az átmeneti nevelésbe vételnek, tisztázatlanok az
okokra, problémákra vonatkozó szakmai kritériumok, a
hozzárendelhető standard szolgáltatások sora, stb. Ezzel
az atomizált, szaggatott és megtörő működésmóddal pontosan
az a folyamatjelleg tűnik el, ami a felnőtti, családi és a gyermeki életút egységességét biztosítja, és amelyben a különböző gyermekjóléti, gyermekvédelmi stációknak mind megvan a
maga helye, szerepe akár a család, akár a felnőtt, akár a gyermek életében.
A felmérés a gyermekvédelmi rendszer tagjainak munkatapasztalatait, véleményét összegzi a Gyvt. hatályba lépését követő feladatmegosztásokról, a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatok kapcsolatáról, a gyámhatóság és gyámhivatal
viszonyáról, a gyermekjóléti és a hivatal közötti kapcsolatról,
az alapellátás és a szakellátás együttműködéséről, és mindegyiküknek a jelzőrendszerrel kialakított munkakapcsolatáról.
A felmérés másik aspektusa pedig a különböző szervezetek
sajátos működésmódját és a hatékony esetvezetéshez szükséges szakmai és személyiségvonásokat elemzi.
SZISZIK ERIKA
zvcsagy@axelero.hu

(2.)
A hatékonyabb alapellátás hosszabb távon csökkenteni fogja
a klasszikus állami gondoskodásra való igényt, vagyis a szakellátásnak arra kellene felkészülnie, hogy rugalmasabb formákban, de valódi szakmai ellátást nyújtson a speciális
problémákkal (szenvedélyszer, devianciák) rendelkező
gyermekeknek. Kifejtve:
A törvényalkotó szándéka és a megnövelt szakember-gárda
következtében viszonylag rövid időn belül várható, hogy az
alapellátás megerősödésével kitolódik a szakellátásba kerülés jellemző életkora. Mind kevesebb gyermekkorú és mind
több kiskamasz és kamaszkorú kerül majd be a szakellátás
rendszerébe, viszont annál keményebb és speciálisabb
problémával. A jelenlegi szakellátás átalakulása azt célozza,
hogy a „családmodellt” erősítse a gondozásban. Ez azonban
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