A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
X. évfolyam 2. szám 2004. február
leiről gondoskodó helyi közösségek érdekében is meg kellene
tanulnunk.
A „társadalom egészsége” érdekében válik egyre fontosabbá,
hogy a kérdéseket úgy tegyük fel, hogy a helyi közösségek
mind nagyobb részének
legyen köze hozzájuk és
ne csak a kérdés, de a válasz illetékessége is kerüljön az ő oldalukra.
Bármennyi problémáról
derül is ki egy-egy ilyen
társadalmi párbeszéd során, hogy az valójában
nem szociális probléma,
marad elég gond, hogy
ne féltsük a kenyerünket!
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu

BEKÖSZÖNTŐ
KÖZ- ÉS PÁRBESZÉD(EK)
… a megszelídített, fogatlan oroszlán esete
az almaszósszal …
Az alcímben szereplő „vadállatot” Péterfi Ferenc írásából
(„Micsoda demokrácia” - 5.old.) csalogattam ide előre, az almaszószra Csukás István meséjéből emlékeztem. S hogy kerültek egymás mellé? Az én fejemben az, hogy igencsak kiherélt állapotban van manapság a civil kurázsi (= a megszelídített,
fogatlan oroszlán), ahogy erről Péterfi ír, s az a rengeteg mellébeszélés (= almaszósz), ami a fontos kérdések kerülgetését illeti; szóval ez a két jelenség valójában egyazon dolog kétféle
megjelenési módja. A demokrácia-hiányosságainkat elemző
írásban a szerző azt mondja: „Nem csupán a döntések véleményeztetését jelenti a közösség ügyeibe való bevonást. Éppen ellenkezőleg, a hatékony összefogás – partnerségnek nevezik ezt a polgári demokráciákban – a lehetőségek, az akaratok, a szándékok, az erőforrások lehetséges számbavétele a
különféle cselekvési programok elindításakor lenne igazán célszerű. A közösség ügyeinek PÁRBESZÉD során való kimunkálása, majd a döntés előtti megvitatása. A PÁRBESZÉD a vitához
képest is sokkal kifinomultabb módszer; mint ahogy az együttműködés, a partnerség egy kifinomultabb változata az
összjáték. „
Mindaddig azonban, amíg a szociális munka „reakciói” a dzsúdó játékszabályai szerint alakulnak, azaz mindig a másik lép elsőként; - a másik „akciói” határozzák meg a beavatkozásunk
irányát - megérteni is nehéz ezt az üzenetet, s a személyes szociális szolgáltatások kínálatának napi robotjában szakmai értékké formálni pedig - ritka kivételtől eltekintve - szinte sohasem
sikerül. A szívem csücskéből szól Németh László felhívástervezete is (9.old.): „Legyünk öntudatos szociális munkások!
Hozzuk létre szakmai önállóságunk elismerését, méltóságunk
biztosítását!” De az eszem mást mond. A szektor gondjaival
együtt kezelt, gyakran lesajnált szakmai közösség saját reputációját épp a szolgáltatások közvetlen környezetét jelentő társadalmi erőtér résztvevőivel való intenzív párbeszédre való hajlandóságával erősíthetné. Petíciót írni, felhívást szerkeszteni, az
emberek szélesebb csoportjait bevonni nyomásgyakorló erőként, nem csak belső szakmai problémáink érdekében kellene
képesnek lenni, de klienseink, vagy a foglalkoztatásunk feltéte-
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(5.) A „Bolognai folyamat”
Ferge Zsuzsa: A 3Sz felkérést kapott az ESzCsM-től arra
vonatkozóan, hogy a "Bolognai folyamat" és a szociális
szakképzésekhez kapcsolódóan szakmai véleményt és
javaslatot dolgozzon ki.
Vass Péter: Nem csak a felsőfokú képzést kellene érintenie a munkának, hanem a szakképzést is.
Ferge Zsuzsa: Január végéig készüljön el az első anyag,
amely kitér a normatívák kérdésére is.
Goldmann Róbert: Két párhuzamos folyamat zajlik: az
egyik a Bizottság munkája, a másik pedig egy arra irányuló lobby-tevékenység, hogy hova sorolódjanak be a
szociális képzések. Ez utóbbihoz már van kész anyag.
Határozat: A 3Sz Budai Istvánt bízza meg a Bizottság
vezetésével, és egyben felkéri: keresse meg a tagszervezeteket, hogy aki akar, az részt vehessen a munkában; valamint építsen ki intézményes kapcsolatot a képzőhelyekkel.
(A szociális képzések besorolásával kapcsolatos 3SZ Állásfoglalást lásd: a jelen HÁLÓ 4.oldalán! - a szerk.)

= Kivonat a 3SZ 2003. november 28-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(1.) A Szociális Munka Napján kitüntetettek köszöntése és köszönő beszédei (némi pezsgőzéssel fűszerezve)
Vendégeink: Kardos Anna és Vizsolyi Ákos.
Vizsolyi Ákos javaslata: Rendezzük meg jövőre az „Etika
a szociális munkában és a segítő tevékenységekben” („A
segítés etikája” - a szerk.) címmel konferenciát!
Ferge Zsuzsa: Egyértelművé kell tenni, hogy a Szociális
Munka Napján, a szakmai civil szervezetek előterjesztése
alapján került sor kitüntetések átadására az MTA-n.
(2.) A 3SZ költségvetési pótösszegei
(2.1.) A „HÁLÓ” költségvetése
Márton Iza: A HÁLÓ eredeti költségvetése alacsonyabb
volt a jelenleginél. A futó kiadásokat fedezik a bevételek.
A támogatások jelentős része 2004-re áthúzódó. A nyomdával meg tudunk abban állapodni, hogy akár egy évre
(kedvezménnyel) kifizetjük a HÁLÓ nyomda-költségét.

(6.) A Szociális Munka Napja
Szabó János: A konferencia jól sikerült, a szakmai programot záró kerekasztal-beszélgetés azonban igen elgondolkodtató volt.
Mányai Judit: A továbbképzéseket valamilyen szinten
irányítani kellene. Legyen kötelező a szupervízió igénybe
vétele. Nagy szükség van a tereptanár képzésre.
Ferge Zsuzsa: Az Iskolaszövetség (ISZ) kutatásában legyenek benne ezek a problémák is:
mire lenne szükségük a szociális munkásoknak - főleg
vidéken?
mi az, amit ennek érdekében a 3Sz tenni tud?
mit tesz az NCSSZI képzési központja e problémák
kezelése érdekében?
Goldmann Róbert: sokkal inkább az intézményrendszer
és az aktuális körülmények okolandók, mintsem az egyes
személyek.
Ferge Zsuzsa: Amire szükség lenne:
szakmai szupervízió
lépéstartás a jogszabály-változásokkal
előítéletek kezelése.
Mányai Judit: Utána kellene nézni, hogy kik, milyen továbbképzési pályázatokhoz jutnak hozzá.
Határozat: 3 Szockafét rendezünk a témában januárban.

(2.2.) Szakmai Kollégiumok (Sz.K.)
(2.2.1.) „Szakmafejlesztés, képzés” Sz.K.
Mányai Judit: A módszertani terephelyek kiválasztásának kérdésével kellene foglalkozni.
Szabó János: Napirendre kellene venni a terepek és képző helyek közötti kapcsolat, továbbá a terephelyek akkreditációjának kérdését.
Ferge Zsuzsa: Vitassuk ezt meg a következő Elnökségi
ülésen, a Bolognai folyamat kérdéskörével együtt, és hívjuk meg Kőnig Évát is az ESZCSM-ből.
Határozat: A Szakmafejlesztés Sz.K. költségvetésében
szereplő első 190 ezer forint az Sz.K. rendelkezésére áll.
(2.2.2.) „Gyermekvédelmi” Sz.K.
Ferge Zsuzsa: Aczél Anna vegye fel a kapcsolatot Gönczöl Katalinnal, továbbá a képzési tervbe hangsúlyosan
kerüljön bele a prevenció.
(2.2.3.) Tagdíjak
Határozat: A „Hajszolt” Egyesület 2004. február 28-ig
kap haladékot a tagdíj befizetésére; a SZIME-től tájékoztatást kér az Elnökség tagdíj ügyben; az RFOE lehetőleg
december 31-ig fizesse be a hiányzó egy éves tagdíját

(7.) Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Határozat: A 3Sz Gosztonyi Gézát jelöli az EGSzB-be.
(Az EGSZB tagjainak költségeit (szállás, utazás, fénymásolás, stb.) az EU megtéríti, de tiszteletdíjat nem kapnak.
Az EGSZB-ről bővebb információ található:
http://esc.eu.int/index800.htm)

(4.) Kitüntetési javaslatok
Az Iroda összeállította és az Elnökség a kiegészítésekkel
együtt megszavazta a 3Sz által, 2002-2003-ban kitüntetésre javasoltak listáját. Az Iroda rendelkezzen az összes
eddigi szociális kitüntetett listájával!
Sürgősen kezdeni kell azzal a helyzettel valamit, hogy a
Szociális Munka Napján nem csak szociális munkások,
illetve nem szociális munkásként kapnak kitüntetést.

(8.) Országos Bűnmegelőzési Bizottság
Szabó János: sikerült elérni, hogy az 1/2000-es rendelet
az érintett jogszabályok, a Szociális törvény pedig a módosítandó jogszabályok körébe került.
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Határozat: Mányai Judit képviseli a 3Sz-t az OBmBben.

A 3SZ szakemberei (2003. második félévében) többek közt az alábbi jogszabály-tervezeteket és tájékoztatókat véleményezték

(9.) Delegálás a szociális szakképzések vizsgabizottságaiba
Határozat: az Iroda állítson össze egy listát a vizsgabizottságba delegálható szakemberekről. Goldmann Róbert
eljuttatja az Irodának a szakértői névjegyzéket.

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési program-tervezete;
Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság
ügyrendje;
Köztársasági Esélyegyenlőségi Program;
Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról
szóló 11/1972. (VI.30.) EüM rendelet módosításáról szóló egészségügyi, szociális
és családügyi miniszteri rendelet tervezet;
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SZCSM rendelet, és a 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet módosítása;
A társadalom szociális helyzetéről és a
szociális védelmi rendszerről a Kormány
részére szóló jelentés;
A szociális törvény megújításának munkálatairól szóló tájékoztató;
Millenniumi fejlesztési célok: országjelentés Magyarország (első változat);
A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
szóló rendelettervezet;
Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló Kormány-előterjesztés;
A Kormányzati Idősügyi Nemzeti Cselekvési Program Koncepciója;
Az Európai Szociális Karta 1991. évi Módosító jegyzőkönyvének megerősítéséről
szóló Kormány-előterjesztés;
Közös memorandum a társadalmi befogadásról ’Joint Inclusion Memorandum –
JIM’ szövegtervezet;
A mozgásában korlátozott fogyatékos személyek parkolási igazolványáról szóló
Kormány-előterjesztés;
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért
és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
- létrehozása (kormány-előterjesztés);
Országos Fogyatékosügyi Program 20012002. évi végrehajtásáról és az ezzel öszszefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló kormány-előterjesztés;
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány létrehozásáról szóló Kormány-előterjesztés;
Törvényjavaslat az önkéntes segítő tevékenységről

(10.) Nemzeti Civil Alapprogram - jelöltállítás
Minden tagszervezet sikeresen bejelentkezett - a KLA és
a MACSGYOE kivételével - egyazon kategóriába: az országos szervezetek első szakmai csoportjába. Keresni kell
azt a jelöltet, akit az összes tagszervezet (vagy minél
több) támogatni tud majd az NCA Tanácsának megválasztásakor.
Határozat: A tagszervezetek e-mailen jutassák el az Irodának az elektoruk és a jelöltjük nevét, amit az Iroda köröztet és e-mailen lehet a jelöltekre szavazni.
(11.) EAPN Küldöttgyűlés - Lille
A részletes élménybeszámoló a HÁLÓ decemberi számában jelenik meg. Ami fontos: 2004-től megfigyelőként a
3Sz képviselője lehetőséget kap az EAPN Executive
Committee (≈ Elnökség) munkájában való részvételre;
nyilvánosan is elhangzott, hogy a magyar hálózat 2004ben benyújtja tagfelvételi kérelmét.
(12.) Egyebek
(12.1.) Gyorsjelentés a szegényedésről
Ferge Zsuzsa:A visszaérkezett válaszok alapján a szegények 60%-ának romlik a helyzete. A gyorsjelentés még
Karácsony előtt elkészül. (A Dzsumbuj-ban fogják „átadni” Lévai Katalinnak és Kökény Mihálynak a 3Sz képviselői, illetve a szerzők, december 22-én.)
(12.2.) Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács
Vass Péter: A 2004-es költségvetés kapcsán sikerült elérni, hogy a bölcsődékben is ingyen kapják a gyerekek az
ebédet.
(12.3.) Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató civil szervezetek állami dotációja
Kecskés Rózsa: A társasági törvény közelmúltban történt
módosítása eredményeként a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató for-profit szervezetek (üzleti vállalkozások) kaphatnak csak állami támogatást, a nonprofitok nem. (Lásd: a HÁLÓ köv. számában! - a szerk.)
Határozat: az Iroda köröztetni fogja Kecskés Rózsa állásfoglalás tervezetét - a háttéranyagokkal együtt.
(12.4.) Lendvai Ildikó válasza a szegényedésről szóló
3Sz nyílt levélre (Lásd: a jelen HÁLÓ 8. oldalán! - szerk.)
Határozat: Takács Imre tájékozódik az együttműködési
lehetőségekről, és tájékoztatja az Elnökséget.
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gek, a szegénység, a tartós munkanélküliség, a roma népesség halmozottan hátrányos helyzete, a hajléktalanság,
a díjhátralékosság, az iskolai hátrányok, az alkohol-drog
problémák, a fogyatékkal és tartós betegséggel élés okozta hátrányok, a bűnelkövetők és áldozataik helyzete stb. –
fokozottan igényli a szociális ellátó rendszer fejlesztését,
amely minőségi, felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakembereket igényel (vö.: Nemzeti Fejlesztési
Terv, Társadalmi Kirekesztés Elleni Közös Memorandum
stb.).
A minőségi szociális munka végzésére sajátos, társtudományokra (szociológia, társadalom- és szociálpolitika,
pszichológia, közgazdaságtan, jog stb.), és társszakmákra
(egészségügy, oktatás, foglalkoztatás stb.) épített multidiszciplináris szakmai tudást közvetítő, sajátos szakmai
tudás-struktúrát, értékeket, készségeket magában foglaló
képzés képes felkészíteni.
A 2002/2003. tanévben közel 11.000 hallgató tanult a hazai felsőfokú szociális képzések valamelyik szakán, ez a
felsőoktatásban résztvevő összlétszám 3 %-a. Ez az arány
a fentiek értelmében tovább emelkedhet.
Az alapvetően segítő attitűddel rendelkező szakember felkészítése sajátos szakmaszocializációs, szakmai identitásalakítási folyamatot igényel, melynek sajátos problémaés gyakorlatorientált, inter-professzionális képző folyamat felel meg. A jelenleg érvényes képesítési követelmények az összes tanóra 40 %-ban állapítja meg a gyakorlatok arányát valamennyi felsőfokú szociális szakon. A
gyakorlatok között kiemelt az intenzív, terepen (a szociális ellátás intézményeiben) végzett, legalább egy szemeszteren keresztül folytatott, egybefüggő, 600-750 órás
szakmai gyakorlat, tanulás, amely továbbra is igen fontos
összetevője lesz.
A szociális képzések jogi képzésekkel való összekapcsolása egyfelől a merőben eltérő alapozó, közép- és haladó
szintű kurzusok, másfelől a szociális képzések kialakulása, intézményesülése, fejlődési trendjei, struktúrája, képesítési követelményrendszere, képzés- és tantervfejlesztési
tapasztalatai, intézményi betagolódása (társadalomtudományi-, és bölcsészettudományai karokon, egészségügyi
és szociális karokon, intézetekben, pedagógusképző, hittudományi és lelkészképző intézményekben, azokon belül
szociálpolitika és/vagy szociális munka, szociálpedagógia
tanszéki keretek között folyik a képzés, jogi karokon, intézetekben, tanszékeken sehol sem) stb. miatt nem fogadható el.
Budapest, 2003. december 1.
FERGE ZSUZSA, 3Sz elnök
fergesp@axelero.hu
fergesp@ludens.elte.hu
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A FELSŐOKTATÁS
MODERNIZÁCIÓJÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN,
A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK BESOROLÁSA KÉRDÉSÉBEN

A magyarországi szociális ellátó rendszer és a szociális
szakma fejlődési érdekeinek, az EU csatlakozásból következően a szociális ágazatra vonatkozó szakmai követelményeknek (Európai Szociális Charta, Európai Szociális
Modell stb.), és a szociális képzések fejlesztési trendjeinek megfelelően az új felsőoktatási törvény mellékletében
az alábbi besorolás tekinthető szakmailag elfogadhatónak
és megfelelőnek:
Képzési terület: Társadalomtudományok
Képzési ág:
Szociális képzések
Alapszak:
Szociális munka
A javasolt besorolás indokai: A jelenlegi felsőoktatás-irányítási, -finanszírozási gyakorlat a felsőfokú szociális alapképzéseket (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus) önálló szakcsoportként kezeli (vö.: a képesítési követelményeket szabályozó 6/1996 (I.18.) és a
kredit rendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítése
77/2002 (IV.13.) - 11. sz. melléklet - Korm. rendeletek,
felvételi keretszámok meghatározása és felvételi eljárások stb.).
A 169/2000 (IX. 29) Korm. rendelet tudományterületi és
tudományági besorolása a szociális képzéseket az 5. Társadalomtudományok, 5.4. Szociológiai tudományok között definiálja. Lényegében ezt követi a MAB besorolása
is.
A Szociális Szakmai Szövetség javasolt besorolása egyezik a Bologna folyamatot aláíró országok szociális felsőfokú képzés (brit, német és skandináv) gyakorlatával
(Socrates - Erasmus tématerületi felosztása: 14. Társadalomtudományok, 14.5. Szociális munka;
http://www.unige.ch.eual/.2003,
Conference on Master level degrees - Helsinki 14-16
March 2003,
www.unige.ch/eua, www.iassw.soton.ac.uk stb., forrás:
European Association Schools of Social Work).
A szociális munka hivatás és önálló szakmai identitás.
(„A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, a problémamegoldást az emberi viszonyokban, a szociális munka igénybe vevőinek az ’empowerment’-et, valamint az emberek felszabadítását a nagyobb
jól-lét elérése érdekében. Az emberi viselkedésről és a
társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azokon a pontokon avatkozik be,
ahol az emberek és környezetük kölcsönhatásba lépnek
egymással. Az emberi jogok és a szociális igazságosság
elvei alapvetően a szociális munka számára”
International Federation of Social Work, Montreal,
2000).
A mai Magyarországon végbemenő demográfiai-társadalmi változások, a szociális problémák széles köre – a társadalom elöregedése, a regionális és települési különbsé4
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hány perc alatt elfogadta a pártalapítványokról szóló rendeletét.) A harmadik szektor számára maradt a saját belső
forrásai felhasználásának - az egyébként fontos, ám viszonylag korlátos - lehetősége.
Bár a nonprofit szervezetek bummjának nevezzük a 90-es
éveket Magyarországon, azt is kell látnunk, hogy ez a
számszerűségében ugrásszerűen fejlődő szektor – kicsit leegyszerűsítve - megszelídített, fogatlan oroszlánként várja a
másik két szektor simogatását, a kandalló előtt, gyakran annak lábánál megpihenve. Alig maradt saját ereje, lehetősége, kapacitása, esélye arra, hogy radikálisabban jelen legyen, beleszóljon, valóságosan kezdeményezzen, változást
érjen el a közpolitikában.
Egy normális demokráciában az államnak (a kormányzatnak és az önkormányzatoknak közösen) az alapvető feladata, hogy a civil társadalom szerveződésének, a közösségi
mozgalmaknak a működéséhez a fizikai-gazdasági
feltételeket biztosítsa. A keretfeltételek hiánya a demokratikus társadalom működésének akadálya lehet. Ha pedig megvonja ezt az esélyt az állam a társadalomtól, a demokráciát korlátozza. Ha
ebből a szempontból vizsgáljuk a
hazai viszonyokat, tudnunk kell,
hogy nagyságrendileg kisebb a nonprofit szektor bevételi szerkezetében
az állami támogatás aránya a polgári
demokratikus országokénál. El kell ismernünk azokat a törekvéseket, amelyek a központi költségvetésben a Nemzeti Civil Alapprogram kapcsán 6 milliárd
közelire taksálják a jövő évi támogatási keretet. De hegyek vajúdtak, és egeret szültek ebben
a folyamatban, ha hozzátesszük, hogy a múlt évben a
nonprofit szektor összes bevétele meghaladta a 600 milliárd
forintot. Hasonlóan szerény helyi szinteken az önkormányzati hozzájárulás aránya a harmadik szektor működéséhez:
a KSH adatai szerint 2000-ben az erre a szektorra fordított
költségek az önkormányzatok éves bevételének kevesebb,
mint 0,8%-át, azaz 7,9 ezrelékét tették ki. A kivonuló külföldi támogatások következtében is elszegényedő közösségi
szektor, félő, hogy epizodista, statiszta lesz ebben a drámában, színjátékban.
A mindenkori hatalom persze azt szívesen veszi, ha a
nonprofit szektor a különféle szolgáltatások nyújtásával köti le a kapacitásait, addig sem pöröl, felesel, nem akarnokoskodik. És ma már tudjuk, a hazai nonprofit szervezetek
ezekben az években erőteljesen a szolgáltatások megszervezésének irányába fordultak. Ugyanakkor rendkívül lassan
fejlődik mindenféle érdekvédelem – a munkavállalói, a fogyasztói, a különféle fogyatékkal élők, de a kisebbségi jogvédelem más területen is. Miközben a közösségi módon
megszervezett szolgáltatások jelentőségét és értékét meg
sem próbálom kérdőjelezni, érdemes megvizsgálni, miért
sorvad ilyen szélsőségesen el Magyarországon a közéleti
szerepvállalás, a társadalmi kontroll, a közösségi ügyekbe
való markáns beleszólás, illetve annak hatékonysága a civil
társadalom részéről.

Bizonyára ismerős az idézet: „A királynőt megölni nem kell
félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem” Az írásjelek, a hangsúlyok sokféle jelentésűvé teszik
a klasszikus mondatot. Legalább három-négy féle jelentése
lehet a címbeli két szónak is. Meghagyom az értelmezést az
olvasónak.
A rendszerváltás (a 89-es évi) sok mindent elindított, megkezdett a hazai társadalompolitikában. A 90-es évtized első
évei kétségtelenül megteremtették a demokrácia intézményrendszerének a legfontosabb kereteit, alapjait. A többpártrendszer, a hatalmi ágak elválasztása, az alkotmánybíróság,
az önkormányzati rendszer megalapozása, az egyesülési
törvény, de talán ide sorolhatóak még a sajtó- majd kis késéssel a rádiózásról és televíziózásról szóló törvények is,
amelyek ebben a folyamatban megszülettek. A
privatizáció felgyorsulása, a gazdasági rendszer átalakítását célzó változtatások,
ugyancsak ennek a trendnek a kibontakozását segítették. Kialakultak tehát az állami-kormányzati, a piaci és a harmadik
– leggyakrabban nonprofitnak nevezett –
szektor alapjai.
Ezek az intézkedések, jogszabályok, intézményalapítások ugyanakkor csak a makroszintű kereteket teremtették meg; azokat a következőkben kormányzati és helyi szinten is megfelelő tartalommal: új helyi struktúrák kiépítésével, részszabályozással és demokratikus viselkedéssel, működéssel kellett, kell kitölteni.
Sejthető volt, hogy az utóbbi tartogat
több küzdelmet, hiszen a változások alapvető érdekeket érinthettek, meglehetősen széles körben.
Arról még nemigen hallottunk, hogy nem demokratikus kereteket, demokratikus hatalomgyakorlással töltöttek volna
ki, de azt is jól tudjuk – s ha nem tudtuk, hát megtanulhattuk -, hogy a demokratikus keretek akár még tartósan is
megtöltődhetnek nem demokratikus tartalommal. Azaz alapvető, de semmiképpen nem elégséges feltétele egy szabad és egészséges polgári társadalom kiépülésének, működésének a jogrendszer és más intézményi keretek megteremtése. Ám ahhoz mikroszinten, – Ágh Attila kifejezésével élve – a társadalom finomszöveteinek is létezniük, működniük és folyamatosan épülniük, fejlődniük kell. Ez a társadalmi finomszövet pedig a civil társadalom.
A rendszerváltást követően – ahogy az számítható volt – a
tulajdonszerzés, a birtoklás körüli kérdések körül volt a legnagyobb a harc: hogyan lehet a leggyorsabban megszerezni
és szétosztani, amit csak lehet. Ez a folyamat azonban nem
csak a tőke, de a hatalom, a rendelkezés jogának a megszerzésére is irányult. Ebben az újraelosztási folyamatban kimaradt, lemaradt a civil társadalom, a szervezett és formalizált harmadik szektor. A források fölötti tulajdonlást, a
döntésekben az érdemi jelenlétet aránytalanul kisajátította,
s máig is gátlástalanul „lenyúlja” a politikai és a gazdasági szféra. (Ijesztő jelensége volt a közelmúltban a magyar
parlamenti demokráciának, ahogyan az Országgyűlés né5
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A farok csóválja a kutyát?
A társadalmi döntéshozatalban, a közéletben a jelenlét lehetőségéért, szerepéért meg kell a közösségeknek - országos
és helyi szinten is – küzdeniük. Ezt nem kínálja magától
egyetlen hatalom sem. Összefogni, érveket és érdekeket
pontosan és érthetően megfogalmazni, s ezekkel megharcolni kell(ene). Ideális esetben – nevezzük ezt jobb szó híján demokráciának – van egy tér: a döntéshozatal tere, ahol,
ha erős a közösségi szektor érdekartikulációja, a hatalom
azt respektálja és olyan egyensúly kialakításában közreműködik, amelyben teret kínál (de legalább hagy) a közösségi
érdekek megfogalmazásának, érvényesülésének. Ha egy
zárt teret képzelünk erre: mint mondjuk egy meghatározott
hosszúságú cső, akkor az abban lévő tér egy részét a politikai választással keletkezett hatalom, egy másik részét a civil közösségek érdekképviselete tölti ki. Ha a hatalmi érdekérvényesítés erős, kevés szabad tér marad a civil érdekérvényesítésnek. Vagy a hatalomnak kell önmagától átengednie, vagy a közösségi érdekeknek kell erővel, nyomással több teret kiküzdenie, s betöltenie a döntéshozatal itt elképzelt teréből. De mindenképpen egymástól függenek.
Máshogyan fogalmazva az egyik alapkérdés, hogy a társadalmi élet alakításában részt vehet-e a civil társadalom,
vagy azt a politika fogja tartósan kisajátítani?
Hogyan lehetne a civil társadalomnak országosan, de még
inkább a helyi szinteken bekapcsolódnia, hangsúlyosabb
szerephez jutnia a közösségi döntésekben?
Ki, vagy mi lehet az akadálya a közéletben a közösségi bevonásnak?
Ez egy sokszereplős játék. Gátat jelenthetnek ebben a különféle szinteken a politika akarnokai, diktátorai. Árthatnak
a hatékony közösségi aktivitásnak a civil szerveződések vátesz vezetői, akik kisajátítják ezekben a körökben a vezetői
szerepeket, mindig a többiek helyett cselekszenek, gondolkodnak, döntenek – így kiskorúsítják saját közösségüket.
Aztán a különféle közvetítő szereplők: intézmények, szakemberek, segítők, akik gyakran megint csak a társadalmi
részvétel korlátozását végzik túlzott dominanciájukkal.
Ahelyett hogy felkészítenék, kapcsolódások kiépítésével a
cselekvésekben segítenék partnereiket, önmagukat teszik az
ügyek főszereplőivé.
Legyünk őszinték, igazán egyetlen hatalom sem akarja,
hogy erős civil társadalom, valódi beleszólás, igazi demokrácia és hatalommegosztás legyen. Egy-egy politikus esetenként talán igen, de az ő kiáltásuk is Barabássá válik frakcióikban, párttáboraikban. Miért nem? Mert azzal önmagát
kellene korlátoznia, ami pedig nem a hatalom természete. A
kényszer, valami újabb érdek lehetne, amely mégis erre
hajlíthatja a döntéshozók körét. Nagy kérdés, hogyan lehet
ilyen kényszert, érdeket, belátást kialakítani. S a civil társadalom képes e ennek a kényszernek a kiépítésére?
Gyakorta halljuk a politikai szereplőktől a közösségi akaratnyilvánítások kapcsán azt a megjegyzést, hogy „na nehogy már a farok csóválja a kutyát”! Érdemes ezen elgondolkodni, hogy valóban ki is a farok (s itt nem az állat nemi
szervére gondolok), és ki a kutya? Ugyanis az én értelmezésem szerint, éppen hogy a társadalomnak kell a meghatá-

rozónak lennie és mozgatnia a politikai döntéshozókat –
akik ugye ebben a kontextusban a farok szerepét töltenék
be. És meghagyni a társadalomnak azt a Bibó István által
sokszor megfogalmazott tételt, hogy „…neki joga és kötelessége a maga fölött álló hatalmasságokat megválogatni és
szükség esetén elkergetni.” Anélkül „félforradalom”, félbe
maradt demokrácia marad a mienk. Féldemokrácia: amikor
a demokrácia fél.

AKINEK A KEZÉBEN KALAPÁCS VAN,
AZ MINDENT SZÖGNEK LÁT

Komoly akadálya a hazai civil társadalom működésének a
mindent átpolitizált közélet. Különféle civil szerveződések
kapcsán tapasztalható, hogy mden markánsabb megnyilvánulás mögött a hatalmi rendszer képviselői a párthovatartozást keresik. Mivel ők – saját példájuk kapcsán - a pártszínekből indulnak ki, mindenkit ebben a színskálában igyekeznek elhelyezni. El sem tudnak képzelni olyan kezdeményezést, megnyilvánulást, amely nem valami pártérdeket
hordoz a háttérben. A civil magatartás, érthetetlen, követhetetlen, más értékelésekben egyenesen veszélyes számukra.
Sőt, a dolog odáig fajult, hogy bizonyos helyzetekben az is
biztonságosabb a politikai élet pártkatonái számára, ha az
ellenfélhez tartozó partnerrel van dolguk. Talán még a jóindulatukra is jobban számíthat az ilyen ellenpárti, mintha civil, ha pártháttér nélküli. Ezek a szabadságukat veszített
emberek úgy gondolkodnak, mint a kalapácsos szaki, aki
mindent szögnek lát: nekik a pártkalickákból nézve mindenki csak időlegesen rejtegeti a párttagságiját. Ezért is a
civil, a szabad polgár kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan, de
mindenképpen érthetetlen magatartás, ami éppen ezért számukra - így élik meg - veszélyes.
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a rendszerváltásnak. Persze gyakran elégedetlenek vagyunk
a honi vitakultúrával, a stílussal. Ebbe a vitába országos és
helyi szinten is küzdelmes a civil társadalom
bevonódottsága. A központi és a helyi hatalom sem szívesen megy elébe, keveset kezdeményezi ezt a folyamatot. A
társadalmat kliensnek tekintik, s nem erőforrásnak a problémák megoldásában.
Nem csupán a döntések véleményeztetését jelenti a közösség ügyeibe való bevonást. Éppen ellenkezőleg, a hatékony
összefogás – partnerségnek nevezik ezt a polgári demokráciákban – a lehetőségek, az akaratok, a szándékok, az erőforrások lehetséges számbavétele a különféle cselekvési
programok elindításakor lenne igazán célszerű. A közösség
ügyeinek párbeszéd során való kimunkálása, majd a döntés
előtti megvitatása. A párbeszéd a vitához képest is sokkal
kifinomultabb módszer; mint ahogy az együttműködés, a
partnerség egy kifinomultabb változata az összjáték.
Sokan persze a döntéshozók közül dörzsöltek és elviekben
ismerik ezt a tételt. Néha ravaszul még beszélnek is róla, de
nem hisznek benne. Mert nincs még veszélyérzetük. Ehhez
demokratikus közeg, demokratikus politikusok és demokratikus civil társadalom szükségeltetik.
A civil társadalom pedig nem csupán a nonprofit szervezetek (matematikai) összessége. Ez nagyban egyszerűsítené a
dolgot, ezt még esetenként megengedné a mostani típusú
hatalomgyakorlás is: kicsit nehezen, de kiismerhető így
számára; lehetőleg egyetlen tárgyalópartnert nevezzenek
meg a település, a kerület, a város, a megye nonprofit szervezetei; s azzal majd tárgyalnak. Csakhogy a civil társadalom ennél sokkal tágasabb, kifinomultabb fogalom. Abba
beletartoznak azok a formációk is, amelyek nem jogi személyiségűek. Asztaltársaságok, alkalmi koalíciók, helyenként közösségi tanácsok, baráti körök. „A szabadság kis körei”. De a civil társadalom meg ennél is több. Nem csupán
ezek halmaza, de folyamatos reflexió egymásra: érvekre, elhatározásokra, érdekekre, kezdeményezésekre. Rezonancia
a környezetre. Ennek lehet(ne) széles kerete a nagyon hiányzó társadalmi párbeszéd.
Ha itt még mindig nem fordul ki az olvasó kezéből az írás,
ha nem lapoz tovább, hogy ez már maga az áttekinthetetlen
káosz, akkor szívesen meggyőzném, hogy igazából itt kezdődik a civil társadalom. Az a folyamat, amely kedvet
ébreszt az emberekben a véleményformálásra, a közösség
ügyeibe való bekapcsolódásra, amely a személyes, családi,
közösségi tartalékokat még mozgósítani képes. Elismerem,
ezek a konglomerátumok kicsit cizelláltak, a körvonalai nehezen adnak határozott kontúrt, s a vége is bizonytalanul
látszik. Ugyanis a civil társadalom egy folyamat, amely
mindezek ellenére áttekinthető - ha kinyitjuk a szemünket,
a fülünket és az agyunkat -, amely bizonyos mértékig kiszámítható, kalkulálható, és amely óriási erőforrásokat: társadalmi tőkét hordoz. Ha pedig használjuk - ellentétben a
gazdasági tőkével -, nem elfogy, hanem mind jobban megsokszorozódik, megerősödik, növekszik ez a tőke.
De – ebben a félig felépített, félbehagyott demokráciában hol vagyunk mi ettől. Hol vagyunk?
PÉTERFI FERENC, közösségfejlesztő
peterfi@kkapcsolat.hu

Közel áll ehhez a magatartáshoz egy másik jellegzetes politikusi viselkedés is. Több olyan, a környezetében népszerű,
elismert politikust is ismerek – országgyűlési és önkormányzati képviselőket, polgármestereket -, akik a bajbajutottakon, az elesetteken jó szívvel, őszinte odafigyeléssel
segítenek. Ügyelnek arra, hogy fogadóóráikon megjelenjenek (általában népesek is ezek az alkalmak), gondozzák a
hozzájuk eljuttatott segélykéréseket, amelyek többnyire elesettséghez, szegénységhez, vagy valamilyen egyéni igazságtalansághoz kötődnek. Tehát aki kérni jár hozzájuk, annak igyekeznek legjobb tudásuk szerint adni is. Talán még
kedvelik is e kérőket.
De akaratot, főként közösségi akaratot, önálló cselekvési
szándékot eretnekség ezekkel a helyi politikusokkal szemben is megfogalmazni. Ez felháborítja, agresszívvé teszi
őket. Meggyőződésem, hogy „velejéig antidemokratikus”,
így aztán a közösséggel szemben rendkívül veszélyes ez a
gyakori politikai vezetői magatartás. Bár valamennyi politikai eszmeáramlathoz kötődő viselkedésben megtalálhatóak,
meglehet, ez az attitűd még ma is a demokratikus centralizmus és a proletárdiktatúra nehezen kiapadó emlőiből táplálkozik. Ezek a közéleti szereplők hisztérikusan érzékenyek,
különlegesen ingerültek, a társadalmi kontrollra. Fórumokon bírálni, kritizálni illetlenség őket. A médiumokat küzdelmeik és eredményeik felsorakoztatójának tekintik – főként a saját települési körzetükben megjelenőket. Ha azok a
valósággal igyekeznek őket szembesíteni, megzavarodnak,
úgy viselkednek a nyilvánossággal, mint aki reggeli bódulatában a tükröt akarja megborotválni.
Vitathatatlan - vitatható - párbeszéd
Valaha hallgatólagosan, de számon tartottuk azokat a kérdéseket, amelyek – nyilvánosan – vitathatatlanok voltak.
Volt, amikor sötét, befüggönyözött autók érkezésének veszélye tartotta kordában a közéletet, később jelentősen szelídült ez a rendszer, kifinomultabbak lettek annak a szabályozó eszközei. A 90-es politikai váltás egyértelműen elsöpörte ezt a veszélyt, s azóta megvitathatóvá váltak mindenféle nézetek, vélemények, programok. Folyik is sokszor ilyen-olyan - társadalmi vita, ami megint egy fontos jelzője
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MIRE IS KAPTUK EZT A VÁLASZT?

A 3SZ NYÍLT LEVELE A SZEGÉNYEDÉSRŐL
a törvényhozókhoz, a kormányzathoz
és az önkormányzatokhoz
November elején elkezdődik a költségvetés vitája. Sok
mindenre nincs elég pénz, s a források elosztását nem javítja, hogy számos lobby is sikeresen küzdött ki önmaga
számára többletet. A zajos küzdelemben egy hang nem
hallatszott: a szegényeké.
Magyarországon a legszegényebb kétmillió ember körülbelül 60-70 százaléka hozzájut valamilyen rászorultsághoz kötött segélyhez. Egy harmaduk a minimális társadalmi támogatásból is kiesik, mert nincs információjuk, mert
szégyellnek kérni, mert kérésüket az önkormányzatok elutasítják. Az ő életük pókfonálon lóg. Sajnos, azok sincsenek sokkal jobb helyzetben, akik megkapják a törvény
által jogosnak tekintett ellátásokat, mert a juttatások színvonala mélyen a megélhetési minimumok alatt van.
Az utóbbi időben különösen a szociális kérdésekkel foglalkozóknak feltűnt, hogy a szegények sorsa egyre nehezebb, jó részük helyzete a szűkösből az alig elviselhető
nélkülözés felé mozdul el. A 3Sz körkérdéssel fordult a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban dolgozókhoz,
hogy megismerje benyomásaikat klienseik helyzetéről. A
beérkező 600 válasz szerint az utóbbi három évben a szegények 5-10 százalékának helyzete javult, mintegy 40
százalékuk helyzete változatlan, és a szegények fele,
vagy több mint fele romló helyzetben van. A rossz helyzet alap okai – tanulatlanság, munkanélküliség, alacsony
minimális bérek, depressziós települések és régiók külön
nehézségei, emelkedő költségek miatt fenntarthatatlan lakás – ismertek. A romlásnak olyan újabb okai is vannak,
mint a fekete és a szürke gazdaságban erősödő szemérmetlen kizsákmányolás és kiszolgáltatottság, a társadalombiztosítási jogosultságok elvesztése, az uzsorakamatra
kölcsönt adók, akik a családokat végletesen kizsigerelik,
a téli fázás-éhezés miatti egészségromlás, a korábbi anyagi és lelki tartalékok felélése. A magas városi rezsiköltségek miatt sokan visszaköltöznek falura, de ezzel munkalehetőségeik csökkennek, és végül tovább szegényednek.
A szociális munkások benyomásait a szegények szegényedéséről a “kemény” statisztikák alátámasztják. Az elmúlt öt évben a segélyezés keretei zsugorodtak. Noha a
foglalkoztatottság gyakorlatilag nem emelkedett, a segélyezettek száma közel 200 ezer fővel csökkent. A romlás
legalább 100 ezer gyermeket érint. A segélyezésre fordított kiadások reálértékben majdnem 10%-kal visszaestek.
A segélyből származó jövedelmek szintje korábban is
mélyen a létminimum alatt volt, de az arány tovább romlott.
Az élesedő nemzetközi versenyben – amely a csatlakozás
során még erősödni fog – valószínű, hogy a szakképzetlen munkaerő lehetőségei nem javulnak, a mezőgazdaságban dolgozók és kisvállalkozók egy részének helyzete

A Szociális Szakmai Szövetség részére
Tisztelt Elnökség!
A Szociális Szakmai Szövetség nyílt levelet intézett a törvényhozókhoz, a kormányzathoz és az önkormányzatokhoz. Ebben felhívja a figyelmet, hogy a szegénységben élők helyzete jelentősen nem változott.
Kérem, engedjék meg, hogy frakciónk nevében válaszoljak levelükre.
Elfogadjuk azt az észrevételt, hogy a szegénység enyhítésében ez a kormány sem tudott, nem is tudhatott azonnali
áttörést elérni, noha elhatározott szándéka, hogy minden
lehetséges lépéssel megelőzze a társadalom perifériájára
szorulást, a kiszolgáltatottság öröklődését, és javítsa az
eddig esélytelenek esélyeit.
Úgy véljük, hogy szándékainkat máris bizonyítja jó néhány intézkedés, (nyugdíj-kiegészítés, méltányosság
nyugdíj újbóli bevezetése, özvegyi nyugdíj, családi pótlék
és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megemelése,
a 13. havi nyugdíj első heti összegének folyósítása, a
gyermekintézmények funkciójának erősítése, a térítésmentes étkezéshez és tankönyvhöz való hozzájutás szélesítése, a hajléktalanok támogatásának növelése, az 50 év
feletti munkanélküliek és fogyatékkal élők alkalmazásának kedvezményezése).
A megoldást e lépések következetes folytatásában és a
szakemberekkel egyeztetett hosszabb távú, stratégia meghatározásában látjuk.
A kormány decemberben tárgyalja a „Közös Memorandum a társadalmi befogadásról” című kormányzati tervet
(Joint Inclusion Memorandum).
Emellett idén tavasztól elkezdődött egy hosszabb távú
program kidolgozása. A program célja, hogy a szociálpolitika területén új típusú szociális védelmi rendszert építsen fel. Természetesen ehhez a munkához nélkülözhetetlennek tartjuk a szociális szakemberek, így a Szövetség
közreműködését.
Kérjük, legyenek segítségünkre mind a hosszabb távú
stratégia, mind a 2004-ben megtehető lépések megtervezésében. Ezért örömmel vennénk, ha a szövetség elnökségének megbízottja konzultációt folytatna Vidorné Szabó
Györgyivel, frakciónk szociális munkacsoportjának tagjával. (Telefon: 20/4668171)
Köszönjük véleményüket és remélt segítségüket.
Budapest, 2003. november 10.
Üdvözlettel:
LENDVAI ILDIKÓ
Magyar Szocialista Párt
Országgyűlési képviselőcsoport
vezetője
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VITA a Szakértői névjegyzékről
= Németh Laci levelesládájából =

is ellehetetlenülhet, a rosszabb érdekérvényesítő munkaerő bérének javulása nem várható, a rezsiköltségek további növekedése valószínűsíthető.
A rendszerváltás első éveiben a lakosság védtelenebb fele
zuhanásszerű romlást élt át. Akkor nem történt semmi a
tragikus helyzetek megelőzésére. Azóta bebizonyosodott,
hogy az elszegényedés sok esetben nem, vagy nehezen
visszafordítható, és súlyosan érinti a gyermekek jövőjét.
Tudjuk, hogy napirenden van a szociális törvény e kérdéseket is kezelni kívánó átdolgozása, továbbá, hogy az Európai Unió megköveteli az országtól, hogy 2005-től programokat kezdjen a szegénység és kirekesztés ellen. Mindeme szándékok hatásai azonban túl későn fognak jelentkezni, és csak kis részben orvosolhatják a már ma elviselhetetlen bajokat. A 2004. évi költségvetésből semmilyen
közvetlen erőfeszítés nem látszik a súlyos helyzetek enyhítésére, sem pedig a várható tömeges új problémák megelőzésére.
A gazdaság és a költségvetés nehéz helyzete ellenére a
társadalomból kiszakadók helyzetének javítása nem tűr
halasztást. A szegényedők és kirekesztettek nevében kérjük a törvényhozókat, a kormányzatot és az önkormányzatokat, hogy már a 2004. évi helyi és önkormányzati
költségvetésekben biztosítsanak forrásokat a szociális
jövedelmek érzékelhető emeléséhez, és dolgozzanak ki
eljárási és garanciális szabályokat arra, hogy a szükséges összegek hatékonyan enyhítsék a drámai, vagy azzá
váló helyzeteket.

Kedves Kollégák!
Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
szóló Kormány-előterjesztés tervezetéhez a következő véleményemet adom közre:
Amennyiben a rendelet-tervezet 5.§(2) bekezdése megmarad a végleges rendeletben, akkor a hivatkozott 4.§(1) alapján épp a szociális szakemberek záródnak ki a szociálpolitikai szakértői névjegyzékből. Ez azért történhetne
meg, mert se a szociális szakvizsga, se a (szociális) tudományos fokozat megszerzése nem tekint vissza olyan időtartamra, amelynek megszerzésétől (vissza)számított 5 év
gyakorlati idő teljesíthető lenne (a rendelet előírása szempontjából) pályázni szándékozó egyetlen szociális szakember számára se.
Kommentár: A szociális szakma kiindulásánál a különböző diszciplínák tudásainak együttműködésére építve fogalmazódott meg a szociális szakma tudásalapja, a 80-as
évek végén. Akkor még csak a különböző szakmák képviseli tudták - a saját szakmáik szabályszerűségeit képviselve - meghatározni a szociális munka sokszínű tartalmát.
Az elmúlt tíz évben kialakult, egy - már a komplex ismereteket képviselő - szociális szakembergárda, amely a szociális szakma szabályszerűségeit és értékszemléletét képviseli. Itt lenne az idő, hogy ne más diszciplínák képviselői
definiálják a szociális szakmát, hanem a szociális szakemberek. A szakma fejlődéséből következő intézményesültség (szakvizsga, tudományos fokozat) és a gyakorlatra vonatkozó jelen rendelet-tervezet szerint, azt a helyzetet tartaná fenn, hogy más szakmák képviselői határoznák meg
és értékelnék a szociális programokat. Így elemezve - ezt a
rendelet által előállított - helyzetet, csak azt tudom mondani, hogy ez a szakma „gyermeki állapotban” tartása lenne
további öt évig. Ez lenne a szándéka a szociális ágazatot
képviselő minisztériumnak? Nem tudom elhinni, de majd
a végleges rendelet elfogadott szövege megválaszolja ezt a
kérdést. Tudom, hogy a határidőt követően adom közre a
véleményem. Lehetőség van az elutasítására a határidő mi-

Budapest, 2003. november 3.
FERGE ZSUZSA, elnök
Szociális Szakmai Szövetség

Elkészült a "Gyorsjelentés a szegényedésről" címet viselő 3Sz kiadvány, amelyet a gyermekjóléti és családsegítő központokban dolgozó szociális munkások
meglátásaira, tapasztalataira alapozva állítottunk össze, és
2003.dec.22-én, a Dzsumbuj Help Közösségfejlesztő
Központban (Bp.IX.Gubacsi út 91.), sajtótájékoztató keretében adtuk át Göncz Kingának és Kiss Róbertnak.

„Az elmúlt félévben négy tanulmányúton 110 szervezet 130 munkatársa vett részt. Összesen 33 hazai
és 11 EU országbeli (Osztrák, Spanyol) modellt vizsgáltunk meg.”
KASSAI ILDIKÓ
nonprofit@chello.hu
www.humszolg.hu
A kötet megvásárolható: Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, 1132 Budapest, Alig u.
12. Tel/fax: 270-0414, 270-0433

!!! VÁRJUK—NAGYON VÁRJUK !!!
Várjuk a 3SZ tagszervezeteinek delegáltjait az újjáalakuló „Szupervíziós Munkacsoport”-ba;
Várjuk a szakvizsgák vizsgabizottságaiban szakmai
érdekvédelmet ellátni kívánók listáját;
Várjuk a kitüntetési javaslatokat a 2004. március 15i állami kitüntetésekre;
Várjuk a javaslatokat - a várhatóan 2004. januárjában összeülő - NCA elektori gyűlésen állítandó 3SZes NCA Tanács-tag jelölt személyére.
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att, a felvetett szabályozást kritizáló álláspontom miatt; és
átgondolható, hogy ténylegesen azt a helyzetet akarja-e kialakítani a minisztérium, hogy további öt évig más szakmák nyomják rá a bélyegüket a szociális munkára. Borongós üdvözlettel:
NÉMETH LÁSZLÓ
enel@enternet.hu
Helló NL!
Teljesen igazad van, de azt is mond meg, hogy mit kellene
tenni. Lehet, hogy így a Szociális Munka Napjának ünneplése kapcsán lehetne valami aláírásfélét kezdeményezni,
hogy legalább a 3Sz tekintse át még egyszer ezt a rendelettervet és valóban a szakma vegye a kezébe a szakértő névjegyzék kialakításának szabályait? Nem tudom, de jó lenne gyorsan lépni, ebben az eléggé fontos ügyben.
SOMA

akkor a bírósághoz fordulunk, a kirekesztő gyakorlat
megszüntetését kérve. Párhuzamosan az ombudsman és
az „esély miniszter” állásfoglalását kérjük.
Bojkottáljuk a szociálpolitikai szakértői névjegyzékben
szereplő szakembereket - pl. fricskaként nem adunk be
pályázatokat a minisztérium kiírásaira, az ESZA alapokra.
Ezzel megmutatjuk, hogy a forrásbiztosító semmit nem
ér a pénzével, ha nincsenek azok a szakemberek, akik
értelmes és szakmailag megalapozott programokat tudnak lebonyolítani. A szakértőiknek pedig nem lesz mit
véleményezni, illetve mibe beleszólni.
A nyilvánossághoz fordulunk - szakmai akciócsoportot
szervezve -, és a kampányban felmutatjuk az államigazgatás kétarcúságát. A kirekesztés elleni retorika politikai célú használatát és a minisztérium által egy szakmacsoportra vonatkozó kirekesztő gyakorlatot felmutatva. (A kampány részeként hackerek feltörik a minisztérium honlapját és lecserélik az Egészségügyi,
Szociális- és Családügyi Minisztérium elnevezést „a
Kirekesztés Minisztériumá”-ra).
Az elesettek, kirekesztettek állampolgári mozgalmának
szervezésébe kezdünk. Hiszen a programok róluk szólnak, nekik segítenek. A kirekesztettek "tanult tehetetlenségét" legyőző „empowerment” technikákkal, képessé tesszük őket, hogy közvetlen befolyást tudjanak
gyakorolni az államigazgatásra, igényeiknek megfelelő
szolgáltatások kialakításával. (Ekkor persze már értelmét veszti a szakértői jegyzék, hiszen az igénybevevők
érdekképviseletei fogják véleményezni a programokat,
egyébként pedig már legalább 2025-öt fogunk írni).
… és még számtalan megoldás kigondolható, hiszen
erről szól a többi szakmához képest a szociális munka.
Mit lehet tenni?
Öntudatosnak lenni a szociális munkás szerepünkben,
nem félni a hatalomtól (és a vele való ütközéstől),
tiszta és világos beszédet folytatni (nem hagyni a sumákolást, a rejtett érdekek mentén történő mutyizást),
kikényszeríteni a dialógust és a szakmai értékek mentén történő döntéshozatalt.
Mit lehet tenni?
Tenni kell, nem csak beszélni. A szavak és tettek egyezését felmutatni.
Mit lehet tenni?
Bármit, csak akarni kell.
Mit lehet tenni?
Állást foglalni mindenkinek magában a konkrét ügyekben. Kiállni. Nem sajnálni az időt és az energiát a környezetünket/világot alakító cselekvésre.
Mit lehet tenni?
El kell kezdeni. Semmi sem fog megoldódni holnap
anélkül, hogy ma ne történne egy olyan lépés, ami már
ma a holnapi megoldáshoz járulna hozzá.
Mit lehet tenni?
Kérdést feltenni, mint tetted Te is. Ezt követően már
együtt gondolkodunk, cselekszünk. Szia:
NÉMET LÁSZLÓ
enel@enternet.hu

Ildikó!
Mit lehet tenni? Gondolom a rendelet-tervezet szakmai véleményeztetése arról szól, hogy a vélemények figyelembe
lesznek véve. Gondolom az enyém is. Abból indulok ki,
hogy ez a kirekesztés nem szándékos, hanem bürokratikus
figyelmetlenség. Talán a jelzés elégséges. Minél többen
fejtjük ki a véleményünket, vagy csatlakoznak az általam
megfogalmazott helyzettel való egyetértéshez, annál nagyobb lehet a nyomatéka. Bár kijelentem, ha csak egyedül
gondolom, hogy ez a kirekesztés nincs rendben, akkor is igazam van. Az igazam ellenére lehet más a döntés. Így
történt ez a Szociális Szakvizsga Bizottság tagjainak kinevezése esetén is . Bízom benne, hogy a szociális szakma
elérkezett már oda, hogy öntudatosan kiálljon, és azt
mondja: saját dolgainak intézésében nekünk van kompetenciánk, köszönjük a társszakmák együttműködését a
szakma kialakításában. A 3SZ, mint érdekvédelmi szervezet felléphet, de nem függhet tőlük, hogy szociális munkásként hagyjuk-e a rendeletet szó nélkül.
Mit lehet tenni?
Vegyük sorra a szociális munka szabályai szerint:
A minisztérium módosítja a rendelet-tervezetet, mert:
egyéni véleményezői visszajelzésemet elfogadja;
többektől megkapja ugyanezt a visszajelzést, és ezért
módosítja a rendeletet, hiszen nem célja a kirekesztés.
Ha nem módosítja, akkor:
Nem csinálunk semmit, mert úgy gondolkodunk, hogy
„majd a társszakmák megmondják a szociális munka
szakmának, hogy mit kell tennie”.
Informális úton megpróbálunk befolyást gyakorolni a
rendelet-tervezet előkészítőire.
A 3SZ-hez fordulunk, hogy szakmai szervezetként tiltakozzon a minisztériumnál, és érje el a rendelet módosítását.
Egyéni tiltakozóként tüntetek a minisztérium előtt.
Szervezkedünk, és többen tüntetünk a minisztérium
előtt.
Felállítunk egy szakmai érdekvédelmet ellátó csoportot.
Jogorvoslatért fordulunk a miniszterhez. Ha elutasít,
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kult ki, hogy véleményünk egyéni és figyelmen kívül
hagyható. A konzultáción az hangzott el ott, hogy véleményünk Göncz Kinga politikai államtitkár vezetői döntését
követően kerül a kormány elé.
Véleményem szerint a rendelettervezet alapvető problémái az alábbiak:
A 2.§(5) bekezdésében kitűzött célokhoz szükséges kompetenciák nincsenek összhangban az 1.számú mellékletben
felsorolt szakemberek tudásával.
A 4.§(1) bekezdése aránytalanul nagyobb elvárásokat fogalmaz meg a szociális szakemberekkel kapcsolatban,
mint más szakmabeliekkel.
Az 5.§(2) bekezdése kizárja a szociális szakembereket a
listára kerülés lehetőségéből. (Ebben sikerült megállapodni a szóbeli egyeztetésen, hogy nem a 4.§(1) bekezdésében
szereplő szakképesítések megszerzésétől, hanem az 1. számú mellékletben szereplő képesítés megszerzésétől számít
az öt év gyakorlati idő szükséges).
Vitatható, hogy a szociális kompetenciák szempontjából
elfogadható-e a szociálpedagógus és a szociális szervező
végzettség a szociális képesítések között.
A fentiekből következően felhívással fordulok a szakma
felé, hogy foglaljon állást az Országos Szociálpolitikai
Szakértő Névjegyzékkel kapcsolatban. Legyünk öntudatos
szociális munkások és hozzuk létre szakmai önállóságunk
elismerését, méltóságunk biztosítását. Állásfoglalásunkkal
jelöljük ki a minisztérium számára azt az irányt, amelyet
szakemberként elvárnánk, hogy a jogszabályban megjelenjen. Kérek mindenkit, hogy az alábbi három + kettő tervezetből válassza ki, hogy melyik mellé teszi le szakmai állásfoglalását, és ezt küldje el párhuzamosan a
velemeny@eszcsm.hu és az enel@enternet.hu E-mail címre – lehetőleg november 18-ig. Az I., II., és III. állásfoglalás egymást kizáró javaslat – itt az egyik mellett lehet a
voksot letenni. A IV. állásfoglalás az I., II., III. állásfoglalás mellett, illetve önállóan is támogatható javaslat, mert a
jelenlegi szociális szakma képzettségi összetettsége okán,
a bizottságot hozza abba a helyzetbe, hogy átmeneti ideig
eltérhet a rendelet előírásaitól. Ezzel függetlenül a képzettségektől mérlegelheti a jelentkező szakmai tevékenységét
és kompetenciáját, illetve a szakmai alkalmasságát a szociálpolitikai szakértői tevékenységi körre. Az V. állásfoglalás pedig azt fejezi ki, ami közös mindegyik szakértőben:
szociális szakértő – nem képesítésben, hanem kompetenciában, és nem emeli egyik szakmát se hierarchikusan a másik felé az elnevezéssel.
Állásfoglalás-javaslataim az Országos Szociálpolitikai
Szakértői Névjegyzékkel kapcsolatban:
I. számú állásfoglalás-javaslat:
Támogatom a meglévő rendelet-tervezetet. Legyen az 1.
számú mellékletben felsorolt összes képesítési előírás szerinti szakembernek lehetősége szociálpolitikai szakértővé
válnia (a 4.§(1) bekezdés feltételeivel). Javaslom az 5.§(2)
bekezdés módosítását, ahol a 4.§(1) bekezdés hivatkozás
helyett szerepeljen az 1.számú melléklet hivatkozásként.
II. számú állásfoglalás-javaslat:
Támogatom, hogy a rendelettervezet 1.számú mellékletben felsorolt képesítési előírásban csak a szociális szak-

Felhívás a Szociális Munka Napja alkalmából.
Legyünk öntudatos szociális munkások!
Hozzuk létre szakmai önállóságunk elismerését, méltóságunk biztosítását!
Foglaljunk állást az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel kapcsolatban!
Miközben e felhívást fogalmazom, az MTA-n bizonyára a
Szociális Munka Napjához kapcsolódva méltatják a szociális munkát. De amellett, hogy az ünneplés, a méltatás is
fontos, különösen jelentős az ESzCsM meghatározó, szabályozó szerepe a szociális munka szakmai önállóságának
elismertetésében. Fontosak egyrészt azok a jogszabályalkotás által létrehozott keretek, amelyek alapján folyik a
szociális munka, szerte az országban; másrészt a szociális
munkát folytató szakemberek képesítési feltételeinek, továbbképzésének kialakítása, amely meghatározza a szakemberek tudását, készségeit; harmadrészt a szociális szolgáltatási normák, illetve a munkahelyi feltételek kialakítása, amely meghatározza, hogy az állampolgárok milyen
szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá. A szociális munka
mindennapi működésének meghatározója (mint minden
segítő szakmában) a segítő szakember tudása, készségei és
értékszemlélete. Ebből következően a szakma önállóságáról és méltóságteljes identitásáról akkor beszélhetünk, ha a
szociális munka minden területén az ezekkel a tudásokkal,
készségekkel és értékszemlélettel rendelkező szociális
szakemberek határozzák meg a szociális munka mindennapjait és jövőbeni fejlesztési irányait.
Aktuálisan a szociális munka elismertsége pl. abban fejeződik ki, hogy az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzék milyen feltételekkel, milyen szakemberek kezébe helyezi a szociálpolitikai- és szolgáltatástervezési
koncepciók kidolgozását, a szociális pályázatok bírálatát –
a források elosztásának lényegi befolyását-, a szociális
szakmai programok értékelését.
A szociális szakemberek részéről az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék rendelettervezethez írásban kevés hozzászólás érkezett. A 2003. november 10-én megtartott szóbeli szakmai konzultáción kb. 15 fő vett részt. Közülük csupán 4 volt kifejezetten szociális szakember (a minisztérium képviselőit nem számítva). A résztvevő négy
szociális szakemberből 3 nyilvánított véleményt (Márton
Izabella, Bugarszki Zsolt, Németh László) - egybehangzóan azt képviselve, hogy csak szociális szakemberek legyenek felvehetők a névjegyzékbe. Ugyanakkor az egyházak
képviselői – egymással összhangban – azt képviselték,
hogy a teológus és a mentálhigénikus is kerüljön be a
szakértői lista elfogadott szakértői közé. A Nagycsaládosok Egyesületének képviselője pedig azért lobbizott, hogy
az önkéntes munkát végző különböző szakemberek is bekerüljenek a szakértők közé. A minisztérium képviselői
(Kovács Zsolt, Hallgató Éva) pedig azt képviselte, hogy a
rendelettervezet szerinti sokféle végzettségű szakember lehessen szociálpolitikai szakértő. Meg kell állapítani, hogy
a megbeszélésen kisebbségben maradt a szociális szakma
képviselete. Kisebbségben maradtunk és az a hangulat ala-
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emberek szerepeljenek (általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus).
Javaslom a többi szakember és terület törlését a listából.
Javaslom a 4.§(1) bekezdés feltételeinek módosítását,
megtartva az a), e), g) pontokat (szociális szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, tudományos fokozat), és törölve a
lista többi részét. Javaslom az 5.§(2) bekezdésének módosítását, ahol a 4.§(1) bekezdés hivatkozás helyett szerepeljen az 1.számú melléklet hivatkozásként.
III. számú állásfoglalás-javaslat:
Támogatom, hogy a rendelettervezet 1.számú mellékletben felsorolt képesítési előírásban csak szűken a szociális
szakemberek szerepeljenek (általános szociális munkás,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus). Javaslom a többi szakember és terület törlését a listából. A 4.§(1) bekezdés feltételeinek
módosítását javaslom, megtartva az a), e), g) pontokat
(szociális szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, tudományos fokozat), azzal a kiegészítéssel, hogy a listára kerülést követő egy évben kezdje meg az a), e), g) pontban szereplő vizsga letételét. Javaslom a bekezdés többi pontjának
törlését. Javaslom az 5.§(2) bekezdésének módosítását, ahol a 4.§(1) bekezdés hivatkozás helyett szerepeljen az 1.
számú melléklet hivatkozásként.
IV. számú állásfoglalás-javaslat:
Javaslom, hogy 5 évig kapjon a rendelettervezet 9.§-ban
meghatározott bizottság olyan döntési jogkört, hogy felsőfokú végzettség megléte esetén a 6.§-ban szereplő szakmai
ajánlás alapján befogadhasson olyan szakértőt is, aki jelenleg nem felel meg a rendelet többi előírásának, de mérlegelésük alapján megfelelő szociálpolitikai szakértő tevékenységet tudna végezni.
V. számú állásfoglalás-javaslat:
Javaslom, hogy az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzék elnevezés kerüljön megváltoztatásra, Országos Szociális Szakértői Névjegyzékre.
Bízom benne, hogy a szociális szakma belátja annak fontosságát, hogy a szakma építése, valamint a saját identitása
szempontjából fontos, lépésről, lépésre kiállnia, véleményt
alkotnia. Ennek érdekében kérek mindenkit, hogy vegye a
fáradtságot és küldje el véleményét, illetve adja tovább ezt
a felhívást a szakmában, hogy minél többen ki tudják fejteni álláspontjukat. Abban is bízom, hogy a minisztérium
pedig a vélemények összesítését követően a szakma álláspontjának megfelelően alakítja a rendeletet, amelyet a kormány elé terjeszt.
Üdvözlettel a 2003. évi Szociális Munka Napján:
NÉMETH LÁSZLÓ
enel@enternet.hu
------------------------Kedves Kollégák!
A szociális szakmai listán 173 címre ment ki a Szociális
Munka Napjához kötődő Állásfoglalás-tervezet az Országos Szociálpolitikai Szakértő Névjegyzékre vonatkozóan.
Vasárnap este 22 óráig 10 állásfoglalás érkezett. Közülük
1 állásfoglalás támogatta - a felajánlott 5 változat mindegyikét - a II., és IV. állásfoglalást - a III. állásfoglalást

önmagában. 4 állásfoglaló támogatta a III.; IV.; és V. állásfoglalást. 2 állásfoglaló támogatta a III., és V. állásfoglalást.
Összesítve, a 10 állásfoglaló az öt lehetőség közül a következőket támogatta: (I.) állásfoglalás: 1 fő; (II.) állásfoglalás: 2 fő; (III.) állásfoglalás: 8 fő; (IV.) állásfoglalás: 7 fő;
(V.) állásfoglalás: 7 fő. A szociális szakmában tízen emailben, négyen személyes részvétellel fogalmaztuk meg
álláspontunkat az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékkel kapcsolatban. Üdvözlettel:
NÉMETH LÁSZLÓ
enel@enternet.hu
A levelezés folytatását - helyszűke miatt - sajnos csak a következő számunkban tudjuk közölni. ( a szerk.)
L
DÁNKBÓ

POSTALÁ

…

Kedves Géza!
Láttam a „HÁLÓ”-ban azt a fotót, amin a kispadon a
nénik/nagyik laptoppal a kezükben ülnek, és felsikoltottam. Jé olyan ez, mint a „Kattints rá, nagyi”!
Nemrég mi is bekapcsolódtunk - a Pesterzsébeti Gondozási Központ részéről - abba az áramlatba, ahol az
idős emberek, klubtagjaink elkezdtek ismerkedni a
számítógéppel, az egérrel, és e-mailezni tanulnak.
Csoda látni, ahogy a remegő kezek szelídítik az „egeret”, ami addig csak egy titokzatos tolvajnyelv része
volt, amit csak az unokák, a gyerekek és a „más valakik” beszélnek. Fantasztikus volt, amikor először
meg merték kérdezni, hogy mi az, hogy „mentés”,
meg „háló”, meg az, hogy „küldd el e-mailben”. Ki
és hova megy „a Neten.”
Ezt mondta az egyik oktató kollégánknak ma, egy internetezni tanuló klubtag nagyi: „És az a levél, amit
épp most küldtem magának, az már tényleg ott is
van a maga gépén?”
Unokáktól is kaptak már többen dicsérő levelet: „Nagyi, mi jöhet még?”
Illusztrációként megküldöm azt a válasz e-mailt, amit
egyik klubtagunk kapott az unokájától (természetesen az érintettek beleegyezésével).
„Szia Nagyi, na, most már aztán tényleg elküldtem a
próbalevelet Neked, remélem, el tudod olvasni. Ha
tudsz, akkor válaszolj is rá légy szíves! Itt bent már
mindenkinek eldicsekedtem, hogy van e-mail címed,
tessék használni is, mert nagyon büszke vagyok Rád!
Anya se semmi, hogy 50 éves korára megtanult számítógépes programokkal könyvelni, de
Te néha még őt is felülmúlod. Mi lesz a
következő? Jössz síelni velünk Olaszországba? Várom a válaszod, puszi,
vigyázz magadra!”
Ugye gyönyörű !? Üdvözlettel:
KOMÁR MÁRIA
xxgondoz@interware.hu

DENKE ZOLTÁN
denke.zoltan@xxgondoz.axelero.net
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POSTALÁDÁNKBÓL …
A „HÁLÓ” novemberi számának záró képéhez (lásd
e hasáb alján, kicsiben) kapcsolódik az alábbi hír:
"FOLYTASSA, NAGYI!"
(Internetező ezüstkorúak találkozója)
A Budapesti Művelődési Központ (BMK) 170 érdeklődő részvételével rendezte meg a "Folytassa, Nagyi!" című, országos találkozót, melynek előzménye
a jelképes áron igénybe vehető, nagy sikerű „KATTINTS RÁ, NAGYI!” tanfolyamsorozat volt (Honlapja:
http://nagyi.bmknet.hu). Mivel nyugdíjasoknak szóló
internetes tanfolyamot már az ország 13 településén
szerveznek, ezért e trendet joggal nevezhetjük „új
közművelődési mozgalom”-nak. Az érdeklődés akkora, hogy egy-egy tanfolyami helyre bizony akár hoszszú hónapokat is várni kell. A képzés az elektronikus
kommunikáció elsajátítására ad módot a „harmadik
életkorban” lévők számára. A 25 órás tanfolyam keretében megismerkedhetnek a számítástechnikai eszközök használatával, az új típusú ismeretszerzés és
kommunikáció lehetőségeivel.
Az országos találkozón a nyugdíjasok számára Internet-oktatást szervező intézmények képviselői, oktatói, végzett hallgatói és természetesen a tanfolyamok
iránt érdeklődők vettek részt. Bemutatkozott többek
között a Pannon Nyugdíjas Szövetség csapata Győrből, és a Vasutas Művelődési Ház Pécsről. A plenáris
ülés végén Dura Márta, az Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium munkatársa mutatta be a
http://www.ezustkor.hu „Ezüstkor - az idősek portálja” című weboldalt: A résztvevők megismerhették a
http://www.nyugdijas.lap.hu című honlapot, és a Neumann-ház digitális projektjét is.
A budapesti tanfolyam tartalma például a főváros kulturális életének és a természeti környezet adta közművelődési kínálatának virtuális feltérképezésére épül.
Itt az elmúlt évben 120 budapesti nyugdíjas végzett,
és jelenleg 250 fő vár a tanfolyam következő indulására. 7 fővárosi művelődési ház - megfelelő finanszírozás esetén - kész azonnal indítani újabb tanfolyamokat, s „újabb hidat verni a sokat emlegetett
«digitális szakadék» fölé”.

Palank: „Én örülnék ha a nagymamámmal chatelhetnék amikor
a koleszban vagyok. A nagyiknak is joguk van a szórakozáshoz. Mi sem tudtuk születésünkkor, hogy hogyan kell Internetezni.”
Barabera: „Egeret a nagyik kezébe!
( de ne a szürkét a kamrából… )”
Glorya: „Miért kellene leírni magad? Már 20 éve
vagyok nagymama. Évek óta Netezek. Ma már sok jóbarátom és ismerősöm van, akiket a Neten ismertem
meg. A távolság miatt ugyan nem találkozunk, de
fenntartjuk a kapcsolatot, ami nagyon kellemes. Olvasok a Neten, rejtvényt fejtek, régi dalokat is szoktam beírni és verseket is. Ha probléma van a gépemmel, azt nem mindig tudom helyrehozni, de az unokám kisegít, amikor ideje engedi.”
„ KATTINTS RÁ ! ” - Néhány vizsgafeladat
Mikor van nyitva a Pálvölgyi barlang? Elmennék
oda vasárnap. Kellene a pontos cím is!
Milyen lesz hétvégén az idő? Milyen ruhát csomagoljak a kiránduláshoz?
Reggel nagyon korán szeretnénk elindulni. Mikor
indul a Bornemissza térről az első 7-es busz?
Milyen fontosabb múzeumok vannak Pécsett?
Pontosan mikor is indul holnap Budapestről Debrecenbe (7 óra környékén) IC vonat?
Milyen gomba az őzlábgomba? Mit tudsz róla?
Állítólag valami jó film lesz este a Duna TV-n.
Már azt a TV-újságot sem találom, amit elhoztam
Tőled. Vettél helyette másikat? Ha nem, megnéznéd az Interneten?
Mennyibe kerülhet vajon a Vígszínházba erre az
évadra egy bérlet? Van-e nyugdíjas kedvezményük?
A barátomnak van két jegye ma estére a Nemzeti
Színházba, de nem ér rá elmenni. Elfelejtettem,
mi a műsor. Ha tudod, nézd meg és írd meg, eljönnél-e velem.
Még soha nem voltam a Planetárium Lézerszínházában. Milyen előadásokat tartanak ott? Szívesen
megnéznék egy Marsról szóló műsort. Van-e ott
ilyen egyáltalán?
A Merzse-mocsárról szeretnénk mesélni az unokámnak, de sehol nem találok róla semmit. Te mit
tudsz róla?
Mi az a „Budapest kártya”? Mennyibe kerül?
Nem tudod véletlenül, hol találom Petőfi Sándor
verseit az Interneten?
Melyik napilapot olvashatom el az Interneten?
Kinek és mikor mondhatom el a panaszomat az
önkormányzatban?
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CHARLIE CHAPLIN IS FOGYATÉKOS VOLT !
Sokat segít egy alkotóművész munkásságának megítélésében az, ha nem a „művészetek fellegvárá”-ból, hanem a
hétköznapok - mondhatni „szociális/mentális nézőpont”ból tekintünk sikereire és elemezzük azok hátterét. Különösen így van ez Charlie Chaplin esetében, aki ügyfélként bizony elég nagy kripli lett volna ...
Itt van mindenek előtt az ő híres/hírhedt lámpaláza (neurosis seriosa) amely szerencsétlenségére mindig éppen a
filmfelvételek idején gyötörte őt legjobban. A „színész
zseni” a kortársak elbeszélései szerint idegesen, kifejezetten gyorsított léptekkel járt-kelt a kamera előtt, kapkodó,
szaggatott mozgással ugrándozott. A hétköznapi életben
kiegyensúlyozott, nyugodt ember volt, aki normális sebességgel közlekedett az utcán, épp úgy, mint bárki más.
Ám rendezői mesterkedéseiről egyik partnernője így nyilatkozott: „Nagyon nehéz volt vele dolgozni. A jelenetekben az összes színészt arra kényszerítette, hogy ők is
gyorsítva mozogjanak. Mindannyian tudtuk, hogy így akarta leplezni fogyatékosságát, s elkerülni, hogy ideges,
elviselhetetlen magatartásával kitűnjön a többiek közül.”

NÉMET ROHAM A HAJLÉKTALANOK LAPJÁÉRT
(Inotai Edit, NSZ 2003. október 27. )

A német nagymamák ezen az októberi hét végén
hajléktalan-újságokra vadásztak. „Az unokámnak
lesz” - magyarázták kissé zavartan, és sietve nyomták a pénzt az árusok kezébe. „Ilyet még nem láttam, nemhogy elzavarnának, a szó szoros értelmében a kezemből kapkodják el az újságot” - számolt
be merőben új élményeiről az egyik lapterjesztő.
Rekordot döntött a münsteri Draussen, amelyből
óránként 300 darab fogyott vasárnap. A népszerűség oka, hogy szombat éjféltől itt volt olvasható először németül a Harry Potter sorozat legújabb részének, a „Harry Potter és a Főnix rendjé”-nek első fejezete. A könyv németországi megjelenéséig
november 8-ig kellett várniuk a rajongóknak, de az
igazán elszánt érdeklődők a kedvcsináló első fejezetet már tucatnyi német, osztrák és svájci hajléktalanújságban - igaz, kissé szokatlan környezetben,
két hajléktalanvers és egy szocio-riport között - olvashatták.
Az ötlet Harry Potter szellemi anyukájától, Joanne
K. Rowlingtól és a hamburgi Carlsen kiadótól származott: a hajléktalan-lapoké lett az előzetes publikálás joga. Ezzel mindenki jól járt: a szociális
munkások szerint amellett, hogy a pénz jól jött a
rászorulóknak, feltehetően a Harry Potteren kívül a
vevők mást is elolvastak a lapból, és így nagyobb
megértéssel fordulnak a rászorulók felé. Jó reklámfogás ez Rowlingnak is: könyve a megjelenés előtt
a közbeszéd tárgya, hiszen anélkül, hogy a cselekményről bármit ki kellene szivárogtatni, a legnagyobb lapok foglalkoztak vele méghozzá a kezdeményezésnek hála, igencsak elismerően.

„A FOGYATÉKOSSÁG POZITÍV TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉÉRT A FOGYATÉKKAL ÉLŐ „HÍRES EMBEREK”
TEHETIK A LEGTÖBBET” - CHAPLIN

Chaplin életművét tanulmányozva megfigyelhető, hogy
idősebb kori filmjeiben már természetes, emberi léptékű
gesztusokkal, mozgáskultúrával játszott. E döntő horderejű változás azonban nem a filmtechnika fejlődésében, hanem személyiségének változásában keresendő, mely esetében intenzív szociális érzékenységére apelláló mentális
terápiát jelentett. De vajon méltán nevezhető-e zseninek
az a színész, akinek évtizedek kellettek ahhoz, hogy legyőzze e fogyatékosságát.
Chaplin másik személyes tragédiája volt: a csapnivalóan
rossz emlékezőtehetsége. Egyszerűen képtelen volt szerepeiből bármit is megjegyezni, és azt a kamera előtt elismételni. Pályájának kezdeti időszakában ezért forgatott
némafilmeket. De mint láttuk - terápiával - e fogyatékosságán is túl tudott jutni.
A filmsztár mindezek mellett még az öltözködéshez sem
értett: zakója szűk volt, nadrágja bő és hosszú, és több
számmal nagyobb, a lábán meg valami ortopéd cipő éktelenkedett. Mindezeken már legalább a negyedik filmjében változtathatott volna, hiszen anyagi helyzete folyamatosan javult. S hogy nem tette, ebből is látszik súlyos
„megtapadási” tünete, a változások el nem viselése.
Az információ körülbelüli (!) forrása:
Dolák-Saly Róbert: Madáretető, EK, 2003. 115. old.
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MIRE KÖLTSÜK A PÉNZÜNKET?

Az iskolai szociális munkával kapcsolatban készült egy
nemzetközi felmérés, melynek kérdéseit (!) megfontolásra érdemesnek látjuk.

Kedves Kollégák!
Tudom, hogy a nagy rohanásban mindenkinek kisebb
gondja is nagyobb annál, hogysem a szociális szakma
esetleges kiadványain törje a fejét. Mégis az a kérésem –
kérésünk – hogy tekintsétek át e listát és mihamarabb
küldjetek visszajelzést, kiegészítést, igényt.
SOMORJAI ILDIKÓ

HUNGARY / MAGYARORSZÁG
Mi az iskolai szociális munkásokat tömörítő szakmai
egyesület neve az Önök országában:
Nincs ilyen
Mi az iskolai szociális munkásokat tömörítő szakmai
egyesület elnökének neve és címe:
---

A „Szakanyag Munkacsoport” javaslatai
a 3SZ kiadványaira:
1.) Régi kiadványok újranyomtatása (Elkészült egy lista
az Iskolaszövetség kebelén belül, az egyes képzőhelyek
által kiadott vagy újra-nyomásra javasolt kiadványokról.)
2.) Kézikönyv (III. rész, a „zöld” és a „bordó” folytatása):
2.1.) Kézikönyv a pályázatírásról, a projektekről és a projekt-menedzsmentről
2.2.) Kézikönyv a szociális munka adminisztrációjáról és
dokumentációjáról
2.3.) Kézikönyv a közösségi tervezésről, a társadalmi
tőkéről, a területfejlesztésről, a településfejlesztésről és a
regionalitásról
3.) „3SZ-füzetek” vagy „HÁLÓ-füzetek
3.1.) Füzet „A szociális munka ma” címmel
3.1.1.) Együttműködés alternatív csoportokkal (melegek,
feministák, idősek, közösségi pszichiátriai betegek, fogyatékosok, stb.)
3.1.2.) Munkatankönyvek, segédanyagok a gyakorlati
tevékenységhez
3.2.) Füzetek a szociális munka tevékenységtípusairól
3.2.1.) Szakmai kiértékelés (evaluáció)
3.2.2.) Pályázatírás, projektek és projekt-menedzsment
3.2.3.) Közösségi tervezés, társadalmi tőke, területfejlesztés, településfejlesztés és regionalitás
4.) Fordítások – hazai kiegészítő tanulmányokkal
4.1.) Gyermekek elleni erőszak
4.2.) Társadalmi tőke
4.3.) Lowy: A szociális munka alapjai ( válogatás)
5.) Konferencia-kötet
5.1.) Határterületek, interprofesszionalitás
További javaslataidat várjuk a < 3sz@interware.hu >
e-mail címenvárja a „Szakanyag Munkacsoport”:
GOSZTONYI GÉZA - ÁGOSTON MAGDOLNA - KOZMA JUDIT - PELLE JÓZSEF - SOMORJAI ILDIKÓ

Foglalkoznak-e az iskolai szociális munkások az
alábbi problémákkal?
Iskola-látogatási problémák?
Igen
Érzelmi problémák?
Igen
Magatartási problémák?
Igen
Anyagi szükségletek (étkezés, ruházkodás)? Igen
Motivációs problémák?
Igen
Gyógypedagógiai képzés?
Igen
Végzik-e az iskolai szociális munkások az alábbi tevékenységeket:
Kiértékelés?
Nem
Csoport-munka?
Igen
Eset-munka?
Igen
Preventív tevékenység?
Igen
Család-látogatás?
Igen
Tanácsadás?
Igen
Tanári konzultáció?
Igen
Ki alkalmazza az iskolai szociális munkásokat?
Iskola(rendszer)?
Igen, részben
Más szervezet?
Igen, részben
Milyen végzettség szükséges az iskolai szociális munka végzéséhez?
Szociális munkás végzettség
Mi az iskolai szociális munkát végzők szakmai megnevezése?
Iskolai szociális munkás
Kb. hány iskolai szociális munkás van alkalmazásban
az Önök országában?
50 fő
Mikorra tehető az iskolai szociális munka kezdete az
Önök országában? Már a harmincas években létezett,
majd 1950-1989 között nem, és a
kilencvenes évektől ismét.
(A kérdőívet kitöltötte és a kutatásról tájékoztatást ad:)
BÁNYAI EMŐKE
krudy417@axelero.hu

Kedves Ildikó!
Átnézve a szakanyag-listát, azt szeretném javasolni, hogy
a „gyermekek elleni erőszak” témát ne önmagában kezeljük, hanem a „családon belüli erőszak” keretében, különben csinálhatunk külön nők elleni erőszakról, idősek
elleni erőszakról, fogyatékosok elleni erőszakról, stb.,
ami külön-külön kezelhetetlen.
SAJGÁL RÓZSA

A „HÁLÓ” TÁMOGATÓI :
= Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium
= Fővárosi Szociális Közalapítvány
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COST - TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Kulcs-szavak:
Kormányzás - Demokrácia - Civil társadalom - Gazdaságfejlesztés - Regionális fejlesztés - Vidékfejlesztés - Munkaerőpiaci
esélyegyenlőség - Nemek közötti esélyegyenlőség - Népjólét Szociális védelem - Erőszak - Terrorizmus - Közbiztonság - Igazságszolgáltatás - Információs technológia - Média - Nemzetközi
társaságok.
Mit támogat a COST?
Kutatási együttműködések támogatása a vállalkozás-irányítás, a
gazdaság, a politikatudományok, a szociológia, a társadalomantropológia, a társadalomföldrajz, a tervezés, a jogalkotás, a
kriminológia, a pszichológia, a oktatás, a média és a társadalomtudományi, a tudományközi és a multidiszciplináris kutatások terén.
Kapcsolattartók:
COST A12: Vidékfejlesztés - Kovách Imre
COST A13: Változó munkaerőpiacok. Jóléti politika és az állampolgári részvétel - Szémann Zsuzsa
COST A15: A társadalmi védelmi rendszerek reformja - Ferge
Zsuzsa
COST A16: Az elektronikus kommunikációs technológiák szabályozás-politikája - György Péter
COST A18: Az erőszak új formái - Gosztonyi Géza
COST A19: Gyermekjólét - Tausz Katalin
COST A20: Az Internet hatása a a médiára - Gálik Mihály
COST A21: Helyreállító igazságszolgáltatás - Kerezsi Klára
COST A23: Az európai munkaerőpiaci programok kiértékelése
COST A24: A fenyegetés társadalmi dimenziója - Alexander
Astrov
COST A26: Európai város-régiók többszintű kormányzása a versenyképesség és a társadalmi kohézió
összeegyeztetése?
COST A28: Emberi jogok, béke és biztonság

KIADJA: Szociális Szakmai Szövetség
1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel.: (1) 216-2866 E-mail: 3sz@interware.hu Web: www.3sz.hu; www.halo.szochalo.hu
E SZÁM SZERKESZTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDÖTT:
Eszik Zoltán, Farkas W. Attila, Juhász Mihályné, Márkus Krisztina,
Márton Izabella, Dr. Sziszik Erika, Szoboszlai Katalin
E szám felelős szerkesztője: VARGA SÁNDOR
Főszerkesztő: GOSZTONYI GÉZA
NYOMDAI KIVITELEZÉS:
Grafit Public Kiadó Web: www.grafitpublic.hu; e-mail: info@grafitpublic.hu
ELŐFIZETHETŐ: a Magyar Posta Rt.
Hírlapüzemági Üzemigazgatóságnál (1848 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél,
a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, 1900 Budapest, VIII. Orczy tér 1.) és a vidéki postahivatalokban.
TÁMOGATÓINK:
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium + Fővárosi Szociális Közalapítvány
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