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BEKÖSZÖNTŐ

Az új év új reményeket, új
lehetőségeket hordoz magában. Szilveszterkor megfogadjuk, hogy mit teszünk másként,
miben kell változnunk és változtatnunk, hogy életünk más
legyen, mint eddig. A 2004. év első HÁLÓ-jának írásait is a
VÁLTOZÁS témája köré csoportosítottuk.
A változás magában foglalja a múltat, a jelent és a jövendőt.
A szociális élet területén is így van ez. Az emberiség, története során olyan társas szövetségek, szervezetek létrehozására
törekedett, amelyekben az egyén - akár saját, egyéni érdekeinek feláldozása árán - mások számára (is) nyújthatott védelmet. Idővel az ezirányú társadalmi igény is megváltozott, és
e változás az egyénnek a szervezeti érdekektől való felszabadulásához vezetett. Ekkor még a korábbi viszony is megfordult, hiszen a szociális szervezetek akkor működnek megfelelően, ha az egyén individuális fejlődését szolgálják.
Joggal merül fel a kérdés: Mikor is vagyunk szociálisak? Ha
azt akarjuk, hogy a másik ember más legyen, mint amilyen
(megváltozzon), akkor még nem tettünk semmi „szociális”at. Mindahányszor így van, ha a másik ember szükségletét,
mint korrigálásra szorulót szemléljük. Ha viszont cselekvésünk motivációja a másik ember szükséglete, akkor már
„szociális érzület”-ről beszélhetünk. Vagyis, ha belső késztetésből fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen. Az előző
esetben a „szellem” világában járunk, ám az utóbbinál már a
„tettek” mezejére lépünk át, tudatosan. A „szociális” kizárólag a tetteinkben élhet - a személyközi valóságban.
Változnunk kell magunknak is, mint segítőknek, hiszen változik az emberiség, a kor, a szakma, a jogszabályok.
De hol lelhető fel e változásokban maga az ember? A jogalkotó, a jogalkalmazó, a segítő és a kliens - mint „ember”? Az
ember, a maga szellemiségében, mint gondolkodó/alkotó lény
és fizikai mivoltában, mint a tettek mezején tudatosan cselekvő, változó egyén. Változás az életünk, amelyben zsigereinkben lakozó, neveltetésünknek köszönhető szilárd értékek
munkálkodnak. Életünkhöz tartoznak azok az okok és motívumok is, amelyek munkánkban és tetteinkben élnek. Kövessük hát legjobb tudásunk és legjobb szándékunk szerint ezeket a változásokat, hogy elmondhassuk jövő év végén magunkról: valóban szociálisak voltunk.
Rudolf Steiner gondolatai alapján írta: JUHÁSZ MIHÁLYNÉ
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= TÁJÉKOZTATÓ =

nyek működésében az emberek igényeihez igazítása; az
igazgatási és az ügyintézési eljárásokban a szakmai színvonal, a jogszerűség, a demokratikus és minőségi kontroll garantálása; a gyakorlati teljesítményekhez és az ellátások minőségéhez igazított finanszírozási rendszer érvényesítése; az adatkezelés és a tájékoztatás lényeges
megjavítása.
Mindezek a jóléti politika megvalósításának olyan feltételei és keretei, melyek az ellátások értékével, a szolgáltatások terjedelmével egyenrangú követelmények,
és teljesítésétől a szociális védelem hatékonysága - a jövedelmi arányok, az ellátások színvonala és szándékolt
célzottsága mellett -, jelentős mértékben függ.
Noha a Kormányprogram nem tartalmazza nevesítetten
ennek a törvénynek a megújítását, a minisztérium és a
kormány egyaránt időszerű feladatnak tartja a jóléti
rendszer egyfajta – nevezzük így – „civilizációs dimenziójá”-nak a megújítását is amely nélkül az egyes
programba vett intézkedések hatása is eltompulhat, és a
meglévő szociális védelmi rendszerünk még jobban eltávolodhat a valós társadalmi problémáktól.
Jogi, intézményi, igazgatási átalakításról, a működésmód, a finanszírozás és a jogosultságok korszerűsítéséről, a valóban szektorsemleges partnerség tisztázott
feltételeinek harmonizációjáról, egyfajta „szociális
mechanizmus-reformról” van itt szó.
S mindehhez nem elég a (sikeresen befejezett) EU-jogharmonizáció, hanem az uniós tagsággal célszerűen
összehangzó kategóriák, elvek, normák, célzottabb
szabályozás és egzaktabb számbavétel, bevezetése demokratikusabb gyakorlat előmozdítása sem halasztható, elemi érdek.

A SZOCIÁLIS TÖRVÉNY MEGÚJÍTÁSÁT
MEGALAPOZÓ MUNKÁLATOKRÓL

1. KIINDULÓ MEGFONTOLÁSOK
A Kormányprogram egyik hangsúlyos célja az un. „jóléti fordulat” elérése.
Ennek megvalósítása egyrészt a régóta elmaradt és a koalíciós pártok által megígért jövedelempolitikai intézkedések révén teljesült. A közszolgálati bérek, a sajátjogú, az özvegyi és méltányossági nyugdíjak, a társadalmi
jövedelmek (köztük a családi pótlék), a különféle diákjóléti támogatások széleskörű és radikális felemelése, valamint mindezek reálértékének a megőrzése; emellett a
minimálbér adójának visszaadása; a gyermekek után járó
és a lakáscélú adókedvezményeknek az alacsony jövedelműek körében való megőrzése; az idős földtulajdonosok életjáradék-programja, és más intézkedések – mindezek együttesen jelentős, tartósan ható eredmények.
A jóléti fordulat ugyanakkor nemcsak jövedelmek nagyvolumenű kiáramlását jelentette, hanem egy tudatosan
vállalt, programszerű korrekciót is, a jövedelem-újraelosztásban érvényesülő értékrendben. A kormány
fordulatszerűen megváltoztatta azt az előző ciklusra jellemző gyakorlatot, amely a rászorulóknak, a szegényeknek fajlagosan (és gyakran nominálisan is) kevesebb
kompenzációt, ellátást juttatott, mint a magasabb jövedelműeknek.
A jóléti fordulatnak ez a korrekciós jellege a kormánykoalícióval politikailag rokonszenvezőknél és az érintetteknél is jóval szélesebb körben találkozott az emberek
igazságérzetével és támogatásával. Ennek a határozott
értékválasztásnak nyilván érvényesülnie kell a ciklus egészében, így különösen a mostani (takarékosabb, a felhalmozást és egyes makrogazdasági mutatók javítását
szolgáló) időszakot követően.
A jóléti fordulat céljai mindenekelőtt az időarányos
munkatervi feladatok megoldása révén teljesülnek. Történtek már eddig is fontos fejlesztések (például a hajléktalanok ellátásában), és vannak tervben nagyjelentőségű
rendszer-innovációk is (ilyen például az un. Gondoskodás-biztosítás kidolgozása). Az ilyen fejlesztéseket segítik elő az Európai Unió által követett célokhoz való igazodás olyan programjai is, mint a Nemzeti Fejlesztési Terv megfelelő részei, és a „Közös Memorandum a
Társadalmi Befogadásról” [„Joint Inclusion Memorandum” = JIM]
Mindezek mellett, az elmúlt időszakban világossá vált,
hogy a jóléti fordulatnak, sőt a jóléti rendszerváltásnak
a sikeréhez nélkülözhetetlen a szociális védelmi rendszer működésének megújítása is.
Olyan célok eléréséről van itt szó, mint a jogi szabályozás világossága, összhangja és egzaktsága; az intézmé-

2. MIÉRT A SZOCIÁLIS TÖRVÉNY?
A szociális szempontból hátrányos helyzetű, rászorult
személyek, családok helyzetével több törvény is foglalkozik. Köztük a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – röviden: a
„Szociális Törvény” -, a szociális védelem területének
központi jelentőségű jogszabálya. Alapvető szerepe
van a szolidáris alapon nyújtott pénzbeli, természetbeni
ellátások és személyes szolgáltatások meghatározásában,
valamint az ezekhez kapcsolódó igazgatási rendszer szabályozásában.
Az idén éppen 10. évébe lépő Szociális Törvény a
rendszerváltozás első évtizedének fontos új intézménye
lett, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az átalakulással járó súlyos társadalmi terhek elviselőbbek legyenek.
Ugyanakkor – nyilván a felgyorsult változások következtében -, mára ez a törvény (a hozzá kapcsolódó
jogszabályokkal együtt) sok szempontból nem kielégítő, és még kevésbé várható, hogy lényeges változtatások nélkül, a belátható távlatokban megfelelő keretet adhat az új szociális problémák adekvát kezeléséhez, a társadalmi kirekesztődés megakadályozásához, az EU-
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tag Magyarországon.
Nincs helye a törvény történetietlen kritikájának, ellenkezőleg: a Szociális Törvény nyomán kialakult gyakorlat
is hozzájárult ahhoz, hogy most - a tapasztalatok széles
körű értékelése és a kihívások számba vétele alapján megújítsuk a szolidaritási alapú ellátások, szolgáltatások
szabályozási kereteit.

„zöld könyvet” nyomdai úton és az interneten is hozzáférhetővé tesszük, és ez fogja megalapozni a nyilvános vitákat a szakmai és érdekképviseleti szervezetek,
civil fórumok, egyházi és politikai tényezők körében,
valamint a közmédiákban. Így 2004 második negyedévétől kezdve több hónapon át széleskörű polémia folyhat a szakértői anyagok, háttértanulmányok, modellszámítások készítésével, a tárca egyeztetésekkel és kodifikációs munkálatokkal párhuzamosan.
3. A „SZOLID” PROJEKT
Jelenleg több irányban folynak az előkészületek, meAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
lyeket még hangsúlyozottan műhelymunkának tartunk.
ezért önálló programot indított az elmúlt hónapokban
Egyrészt szakértői csoportokban dolgozunk. Temati„A Szociális Törvény Lehetséges Megújítása, és a
kus „vegyesbizottságokban” folynak szakértői elemzéSzociális Igazgatás Demokratikus, Távlatos Fejlesztések a hozzáférhető szakmai és igazgatási források feldolse” címmel.
gozásával, új tanulmányok kidolgozásával és megvitatáA program rövidített elnevezése („SZOLID Projekt”)
sával. Külön módszertani team foglalkozik a különféle
kifejezi, hogy itt a szolidaritási elven biztosított ellátáintézményi, ellátási és finanszírozási, igazgatási és stasokat és szolgáltatásokat szabályzó, központi jelentőtisztikai adatok hazai és nemzetközi adatigényeknek
ségű törvény megújítása a cél.
egyaránt megfelelő rendezésével, értékelésével, az adatÉs bár egyfelől a társadalombiztosítási, másfelől a munkezelés korrektségének
kaerőpiaci viszonyokhoz kapcsoés megújításának meglódó jogszabályok sok szálon
alapozásával.
kötődnek a szociális ellátások világához, azok megújítását e munMásrészt kerekasztalA Kormányprogram egyik hangsúlyos
ka közvetlenül nem tűzte ki célul.
beszélgetések sorozacélja az un. „jóléti fordulat” elérése.
Sőt, bevallottan nem feladata entát szervezzük az ornek a projektnek a többi határteszág minden részérületi jogszabály módosításának
ben, egyelőre elsősorkidolgozása sem. De az igen, hogy teremtsen harmóniát
ban a területen dolgozó kollégák körében, hogy összegyűjtsük a tapasztalataikat, véleményüket, kritikáikat, japrojekt a határterületi reformokkal, s ha kell, tegyen avaslataikat. Ezt a módszert a tudományos munkákkal ejánlásokat más érintett jogszabályok célszerű változtatágyenrangú, nélkülözhetetlen forrásának tartjuk. Az elsára.
múlt hetekben már húsznál is több ilyen kötetlen konzulBár ez a munka közvetlenül nem foglalkozik a kortáción vettünk részt, melyen csaknem 300 kollégával
mány jóléti politikájának főbb intézkedéseivel, az efolytattunk protokoll-mentes szakmai beszélgetést. Sikegyes ellátások mértékének megváltoztatásával, de több
rült megszólítani (a) az önkormányzati, civil, egyházi és
ponton érinti a szociális védelmi rendszer működését,
[non-profit vagy for-profit] vállalkozói keretek közt műteljesítményét, és némely ellátások és szolgáltatások
ködő intézmény-fenntartókat; (b) a legkülönbözőbb teátrendezésével is járhat.
lepüléseken személyes szolgáltatásokat nyújtó intézméA feladat fontos része, hogy a projekt, mint döntés-előkészítő folyamat, megvalósítása során:
nyekben dolgozó tapasztalt vezetőket és (c) sokféle setárja fel a Szociális Törvény által érintett területen
gítő szakma képviselőjét.
Egyelőre mindenkit arra kértünk, hogy a személyes véledolgozók tapasztalatait, a lakossági véleményeket;
ményét mondja el és jeleztük, hogy az intézményes érbiztosítsa az érdekelt szakmák, tudományok és igazdekegyeztetésre – a kialakított javaslatok, alternatívák agatási szervek [köztük az EszCsM és más tárcák, önlapján – természetesen külön lesz alkalom.
kormányzatok, egyéb fenntartók] tényezői, a gyakorVégül az eddigiek alapján már körvonalazódott néhány
lati és elméleti szakemberek együttműködését;
megfelelő előrehaladás után egyeztessen a tekintéfontos kutatási feladat is, amiknek az elvégzésére terlyes érdekképviseleti és civil szervezetekkel, és szükmészetesen pályázatokat írunk ki a közeljövőben.
ség szerint tájékoztassa a politizáló, a szakmai és a
laikus közvéleményt a munka előrehaladásáról.
4. A MŰHELYMUNKA KIINDULÓ KONCEPCIÓJA
A „SZOLID” Projekt nevesített feladata, hogy – a szokásos törvény-előkészítő kormányzati előterjesztések
A munka jelenlegi szakaszának alapjául a Program Komegalapozása mellett -, dolgozzon ki egy un. „zöld
ordináló Tanácsa kiinduló téziseket dolgozott ki.
A hozzászólásokat gyűjtjük ( parbeszed@szochalo.hu ),
könyvet”, ami nem más, mint egy kismonográfia méretű szakértői vitaanyag a Szociális Törvény tervezett
2004. JANUÁR 31-ig, a beérkezett véleményeket
módosítása megalapozásához.
feldolgozzuk.
Ezt a szakszerűen, de közérthetően megfogalmazott
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ni pl. az ételek hőfokára vonatkozó, meglehetősen szigorú előírásoknak (1 órán belül). Az ételkihordást vállalkozó önkénteseknek kellene kiadni, de nincs rá forrás. Lehetetlen helyzetet teremt, hogy a jogszabály
csak 4.000 Ft-ig engedélyezi az önkéntes munka adómentességét. Ezzel szemben az EU előírások vélhetően
pénzügyi „zsarolást” tesznek majd lehetővé/szükségessé.
Meg kellene szüntetni az ellátó rendszer széttagoltságát. Pl. a területi ellátásban az intézményen belüli célként kellene kitűzni a különféle szolgáltatások nyújtását, s ehhez igazodva, a gondozási központ minden
munkatársának rendelkeznie kellene a szolgáltatás ellátásához szükséges végzettséggel. Így a kliensnek nem
kellene szolgáltatót váltania.
Fontos, hogy a kliens és a gondozó személyesen is
ismerjék egymást, mert sok esetben, ha nem az ismerős
gondozó mutatja be az új segítőt, akkor van esély arra,
hogy a kliens annak ellenére elutasítja, hogy ellátatlan
marad. A szükséglet oldaláról ezért fontos, hogy a feltételek erre épüljenek. Sok esetben a
központ szakemberei „túl jól” képzettek, aminek eredménye ként át
kell/kellene csoportosítani az intézmény kapacitását. (Kérdés, hogy ez
veszélyeztetheti-e a szakellátást.)
Team-rendszerekben kellene dolgozni.
Jó lenne nem fejkvóta szerint, hanem tevékenység szerint kapni normatív támogatást, mert ez lehetővé
tenné, hogy a gondozási központ több
műszakban is biztosíthasson ellátást,
amire már ma is nagyon nagy az igény.
A gondozási központok költségvetése
általában lehetővé teszi ún. ügyelet finanszírozását (este, hétvégén) azonban
ennek díja 4.000 Ft felett adóköteles.
A vezetők lehetősége és feladata a
társszakmákkal (elsősorban háziorvosokkal) való hatékony együttműködés
kialakítása; ennek néha feltétele bizonyos anyagi eszközök „bevetése”. De:
cél, hogy az ellátás hatékonyságának ne legyen függvénye
a társszakmákkal való (személyes) jó kapcsolat – erre
megoldást jelentene a területek összevonása.
Ma a gondozónők egyetlen karrier-lehetősége a körzeti
nővéri státusz, ezért az ellátó rendszernek biztosítania kellene olyan szakmai feladatokat és célokat, amelyek a szakterület (szakma) megítélését javítanák, értékét növelnék.
A jelenlegi törvényi szabályozás hibája, hogy a szakma
védelme céljából egyre muníciózusabban határozza meg a
feladatokat; vagyis a szakmavédelmet a mozgástér radikális leszűkítésével teszi.
Aki egész életében szalonnázott, az a nyugdíjas éveiben
is szalonnázni akar, nem pedig reform-étrendet.
Lejegyezte:
BAUMANN FRUZSINA
baumannfruzsina@hotmail.com

5. A MUNKA TERVEZETT VÉGEREDMÉNYE
ÉS HATÁRIDEJE

A „SZOLID” Projekt végeredménye egy olyan dokumentum-sorozat, ami tartalmazza a Szociális Törvényre vonatkozó minden fontos dokumentumot és háttértanulmányt.
Ezek a következők:
(1.) a törvénymódosítás szövegtervezete;
(2.) a törvénymódosításhoz tartozó indoklás tervezete;
(3.) a javasolt törvénymódosítás elfogadásának várható
(3.1.) társadalmi,
(3.2.) gazdasági és
(3.3.) (ágazati) humánpolitikai
(3.4.) következményeit (az elvárható hatásvizsgálat
eredményeit) tartalmazó tanulmányok;
(4.) a Szociális Törvény módosításához ajánlott további
jogszabály-módosításokra vonatkozó ajánlások, javaslatok;
(5.) a törvényjavaslat bevezetésére vonatkozó intézkedési
terv javaslat (a kormányzat, az EszCsM
és a partner-szervezetek feladataira és
optimális együttműködésére tekintettel);
(6.) a törvénymódosítást megalapozó és azt
kísérő kommunikációs programra vonatkozó javaslatot.
A javaslat minden bizonnyal tartalmazhat
hosszú, több éves átmenetet, és/vagy többlépcsős törvénymódosítást is.
A munkát úgy kell folytatnunk, hogy a Kormány a megújult törvény (szolidaritási alaptörvény)
koncepciójáról 2004. I. félévében dönthessen, és
törvényjavaslatát – a fentieknek megfelelő demokratikus processzus alapján, a
kiegészítő dokumentumokkal együtt –
2004 év végéig tárgyalja az Országgyűlés.
BÁNFALVI ISTVÁN
banfalvi@fraternite.hu

„SZOLID” METSZET
Az idősellátás szakembereinek egyik „SZOLID” beszélgetésén pl. az alábbi észrevételek, javaslatok hangzottak el:
Az egészséges idősek, demensek, alkoholfüggők, fogyatékkal élők egymástól elkülönítve élnek az intézményekben, jóllehet sokszor igényük volna közös programra és hasznos volna együtt lenniük. A szabályozás
ezt nem teszi lehetővé, és a Közigazgatási Hivatal is ellenőrzi .
Étkeztetés: ha a gondozási központból naponta 60-70
főnek szállítunk ki ebédet, akkor nem tudunk megfelel4
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A GYERMEKBÁNTALMAZÁS ELFOGADOTT
MAGYARORSZÁGON !

tóságként, észlelheti illetve kivizsgálhatja a problémákat. A
harmadik fórum, ahol a nevelőszülőknél nevelkedő gyermek
jelezheti a problémáját, a NEVELŐSZÜLŐI TANÁCSADÓ, aki háromhetente jár a gyerekhez és a nevelőszülőhöz. A legfüggetlenebb szerv, amely a gyermek érdekeit képviselheti, a GYÁMI
GONDOZÓI TANÁCSADÓ, amely elvileg kéthavonta látogatja
meg a családot és a gyermeket, otthonukban. A rendszer sajnos
azért nem működik elég hatékonyan, mert a törvény túlságosan
magas esetszámot határoz meg a gondozóknak – egy gondozóra száz gyerek jut –, ezért szinte kizárt, hogy a gondozó kéthavonta minden gyerekhez és nevelőszülőhöz eljusson. Ezért
sürgető feladat e fórumok nyitottabbá, ismertebbé, elérhetőbbé
tétele.
A sajtót a 3SZ nevében tájékoztatta:
DR. RADOSZÁV MIKLÓS (TEL: 323-2900)

A Szociális Szakmai Szövetség 2003. október 22-én
sajtótájékoztatót tartott a
TUNYOGMATOLCSI GYERMEKBÁNTALMAZÁS
kapcsán. Az alábbiakban a sajtóanyagból válogatunk:
„A hétvégén nyilvánossá vált tunyogmatolcsi gyermekbántalmazás nem egyedi eset a magyar nevelőszülői rendszerben. A
probléma jellegéből adódóan a legtöbb bántalmazásos eset
rejtve marad a nyilvánosság és a gyermekvédelmi szervek elől, így nem tudni pontosan, milyen gyakorisággal fordulnak
elő hasonló esetek. Az elmúlt időszak tapasztalataiból azonban tudni lehet, hogy bántalmazásos esetek lényegesen gyakrabban fordulnak elő az országban, mint amennyi nyilvánosságra kerül.
A gyermekbántalmazás össztársadalmi probléma, így a nevelőszülői bántalmazást nem lehet szétválasztani általában a
gyermekbántalmazás problémájától. A magyar társadalomban teljesen elfogadott, hogy családon belül a szülők – ha jónak és indokoltnak látják – bántják a gyereket. Ezekben az esetekben nem működik az úgynevezett jelzőrendszer: a szomszéd, az iskola és a gyermekkel érintkező különböző szervek,
mivel elfogadják a kisebb bántalmazásokat, nem jelzik az illetékes gyermekvédelmi szervek felé a problémát. Nincs ez
másképp a nevelőszülői rendszerben sem. Ma Magyarországon tíz gyermekbántalmazásos esetből kilenc azért marad
rejtve a társadalom elől, mert a legtöbb esetben a társadalom
nem tartja azt problémának. A társadalomnak ez ügyben abban van felelőssége, hogy elfogadja, és nem ítéli el a bántalmazásos eseteket.
A nevelőszülői bántalmazások a nevelőszülők megfelelő kiválasztásával megelőzhetőek lennének. A rendszerből adódóan azonban ma olyan emberekből is nevelőszülő lehet, akik
nem elég képzettek és alkalmatlanok a gyermekek nevelésére. A nevelőotthonokra ma komoly nyomás nehezedik, ugyanis az 1997-es gyermekvédelmi törvény azt szorgalmazza,
hogy minél több állami gondozott gyerek kerüljön a nevelőotthonokból nevelőszülőkhöz. A cél helyes, a gyermeknek
valóban sokkal jobb, ha családias környezetben nevelkedik,
mintha elveszne a mamut-intézmények személytelen labirintusában. A probléma az, hogy a törvényi elvárás nyomására
olyanokból is nevelőszülő lesz, akik kevésbé alkalmasak erre
a munkára.
A gyermekbántalmazásos esetek úgy előzhetőek meg a leghatékonyabban, ha megfelelően működnek azok a fórumok,
amelyeken a gyermekek elmondhatják, ha bántják őket. S annak ellenére, hogy ezek fórumok ma már léteznek, a legtöbb
bántalmazott gyerek vagy nem tud róluk, vagy pedig fél elmenni oda, és elmondani a problémáját. Az egyik lehetséges
fórum, ahol a gyerek jelezheti problémáját, az ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA. Ő azonban túlságosan
messze van a gyerekek számára. Az azonban mindenképp pozitívum, hogy ha mégis eljut egy bántalmazásos eset az állampolgári jogok biztosához, akkor ő azonnal vizsgálatot is
indít. A másik lehetséges fórum, a GYÁMHIVATAL, amely ha-

…….….... SZERKESZTŐK EGYMÁS KÖZT: ……….…
Kérdéseim, dilemmáim:
(1.)-(2.) Engem bizony nagyon érdekelne az (a) nevelőszülő
felügyelő és a (b) nevelőszülőnek a képzettségéről papírt
adó oktató felelősségének kérdése is! Bizony, bizony! Dacára
annak, hogy a 3SZ szakmai érdekvédelmi szervezet. Rossz
munkát ugyanis nem lehet védeni. Én elképesztően nagy disznóságnak tartom azt is, ha pl. egy orvos falaz a másik orvosnak
a szakmai műhibák miatt. Ne csináljunk mi se ilyent - feltéve,
hogy előtte tisztáztuk a helyi kollégák szerepét, amit ebben a
pillanatban nem ismerek, s ezért most csak előítéleteim lehetnek (vannak!) róla.
(3.) A Brit Szociális Munkások Egyesületének költségvetésében a legnagyobb tétel a szakemberek jogi védelmére, az
ügyvédeknek kifizetett pénz, mert napirenden vannak a társadalom önvédő mechanizmusait jelző szakmai perek a szociális
munkások ellen is. Én ezt természetesnek tartom.
(4.) A „10-ből 9 rejtve marad” problémához tenném hozzá,
hogy a legnehezebb az értelmiségi bántalmazók felderítése,
mert nekik vannak antennáik arra, hogy miként rejtsék el a
bántalmazást. Egy angol kolléga mesélte, hogy a legnehezebb
ügye egy iskola-igazgatónő gyermekbántalmazásos esete volt,
mert dacára annak, hogy mindenki tisztában volt a tényekkel,
képtelenség volt rábizonyítani az erőszakot. Azóta náluk 5 melós ügyfelet ér 1 értelmiségi az esetelosztásoknál!
(5.) Most fejeztük be a „Családon belüli erőszak”-ról szóló
képzésünket. A visszajelző lapokon, a megjelent 90 szociális
munkás és védőnő válaszolt arra a 2 kérdésre, hogy „Munkája
során találkozott-e bántalmazott nővel?” „…gyerekkel?”. VALAMENNYI válaszoló a „többször”-t jelölte meg. E szerint a
szakma magatehetetlenül áll az ügyben? Szóval MINDEGYIKÜNKNEK van ilyen ügye, és csak passzolgatjuk egymásnak?
(6.) Tragédiának tartom, hogy a szélsőséges ügyekből általánosítunk – még a döntéshozók is – hála pl. Morvay Krisztinának.
A II. kerületi CSSK egy éves tapasztalata szerint, a gazdag Rózsadombon 50 ügye volt a kollégának, amiből 10 alatt volt a
„NaNe típusú” ügy és kb. 25 a kezelhető (mediációval, családgondozással, stb.) EZT kellene nyomatnunk a sajtónak, nem a
másik végletet!
Gosztonyi Géza
gosztonyi@budapest.hu
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„AZ UTCA BÁTRAN LÖKI KI SZÍVÉT”
(Ady: Az utca éneke)
A gyermekjóléti utcai/lakótelepi/szociális munkáról

„Be titkosak ma a gyerek - szemek, mintha nem látnák a bűnös magyar Mát.”
„Rejtő, titkos mai gyerek - szemek, emlékeztek majd szem - apáitokra?
Égjetek majd lobogva, s lobogjatok százszor több kínban is.
Csókunk, átkunk s harcunk ég bennetek.” (Ady: A szemeink utódjai)

Gyerekek! Hajlékaitok kertje az utca, s mi pedig mint
Isten a gyermekparadicsomban – kérdezünk benneteket:
„Hol vagytok?”
… Az „utcagyerek” problémát nézhetjük szülői, emberi, társadalmi szemmel, de mindenképpen szomorú és
veszélyes jelenségként kell értékelnünk. A gyermek sokféle okból kóborolhat el, s nem akkor válik otthontalanná, amikor az utcára kerül, hanem már jóval előtte.
Kinéz magának egy biztonságos helyet, egy régi, elhagyott épület zárószintjét vagy alagsorát, egy éjjel alvó
villamosba bújik, állomás várótermében dekkol dideregve, ahol a biztonságiak figyelmeztetik, hogy „Itt nem lehet aludni!” Partok, vízközeli erdőjében tákol hajlékot
magának, van egy zseblámpája, egy kölcsönkért hálózsákja, esetleg sátra. A híd aljánál cigi és mámoranyag
kereskedelmet folytat, vagy egy szigeten a sorsközösség
szomorú koszorújába fonódik csapongó társaival és iszik, megosztja a cigijét, és a szorongást oldó egyetlen,
ölelés illúzióját keltő fegyver után nyúl: tű, drog …
Majd mindez megismétlődik.
Ha felébred, nem tudja hol van, hogy került oda, ki fekszik mellette, és ha hajnalban valaki a halálba repült
mellőle, őrülten pucol a helyszínről nehogy bekasztlizzák. De kell az anyag, amiért előbb utóbb nem elég imitálni, hazudni és lenyúlni, de sérteni kell testileg is, az
önmeghasonlásig.
… A preventív gyermekvédelem morális alapjogi keretein túl társadalmi összefogást igényel a veszélyeztetettségi gyermekvédelmi jelzőrendszer koordinálása, ami a
gyermekjóléti szolgálatok felelőssége. Ahhoz, hogy az
elsősorban ellátó, szociális és segítő aspektusú gyermekjóléti munkának az utcai/lakótelepi szociális munka speciális szolgáltatása működhessen, a közbiztonsági funkciót gyakorló hatósági oldalnak is meg kell jelennie a
gyermekvédelem eszközei között. Ezért tehát úgy kell tekintenünk a gyermeki jogokat, mint a nemzetközi és az
alkotmányos csúcsnormák speciális megfogalmazódásait, amelyhez az állam fokozottan reagáló hatósági kényszert is alkalmazó közigazgatási, végrehajtó apparátust
is garantál a kötelező együttműködés szintjén.
Az utcai gyermekvédelmi szociális munka gyakorlata
figyelmeztet bennünket arra, hogy nem szabad a ”hatóságot kiszolgáló” gyermekjóléti szolgáltatás szerepzavarába csúszva kezelnünk a gyermek-veszélyeztetettség utcai jelenségének problémáját. A gyermekvédelmi prevenció legérzékenyebb oldala a gyermekek
megközelítése, amely csak úgy válhat biztonságossá, ha
a hatóság megmarad „szigorú jelzőrendszer” szere-

pében, és teret enged az ellátáshoz való hozzájutás
segítésének.
… A sikeresen felderített gyerekcsoportok korcsoportos
integrációját a GYJSZ személyiségfejlesztő, közösségorientált csoportfoglalkozásai, alternatív programlehetőségei révén valósítja meg: hagyományőrző játszóház,
önismereti, mentálhigiénés szenvedélybetegséget megelőző, iskolákba kihelyezett tréningjei, állatterápiás szabadidős foglalkozásai, életmód-tanácsadása - főként a
civil szervezetek bevonásával valósul meg.
Az utcai szociális munka, mint speciális gyermekjóléti
szolgáltatás a megyei jogú városokban többvetületű tematikai és szervezeti keretben állt fel.
Ezek egyike a szegedi példa !
A szegedi GYJSZ csatlakozott a rendőrség által életre
hívott Család- Gyermek- Ifjúságvédelmi Munkacsoporthoz, amelynek a rendőrségen kívül tagjai még a gyámhatóság, a gyermekvédelmi szakellátás intézményei, a
közoktatás képviselői, a pszichiátriai egészségügyi ellátó
és közvetve fenntartóik ill. a Drogambulancia és a civil
szféra is. A munkacsoport együttműködési dokumentuma rögzíti a város gyermek és fiatalkorú lakosságát
konkrétan veszélyeztető tényezők kiszűrési programját,
amelyhez a GYJSZ utcai szociális munkája a következő
adalékkal szolgál:
feltérképezi a veszélyeztetettségi okokat Szeged közigazgatási területén; feltárja ellátási körzeteinek szociális
jellemzőit azzal a céllal, hogy létrehozza a város Utcai
szociális térképét. Szeged bizonyos körzetei fokozott figyelmet igénylő, „forró pontoknak” minősülnek a deviancia alapján megközelített veszélyeztetettség szempontjából, amelyek a következő problémák gócpontjai:
= A lakótelepeken a csellengés, szökés, drogozás, lépcsőházi szipuzás, ivás, csoportos szocializált bűnözés
(vagyoni és személy elleni cselekmények) jellemzők;
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szüntetésében az integrált intézmény családsegítő szolgálatai és az ANTSZ egyaránt támogatólag vesz részt.
= Az anyagilag jól kompenzált elit körzetekben illetve a
belvárosban, a családon belüli erőszak és pszichés bántalmazás észlelhető, amelynek hosszú távú orvoslása
szintén túlnőtt a gyermekjóléti alapszolgáltatás keretein
és rengeteg esetben a mediáció, családkonzultáció, családterápia speciális módszerét és eljárásait igénylik, illetve a GYJSZ korházi szociális munkájának aktív esetfelelősi teendőit.
Ahhoz, hogy a gyermekek ne kallódjanak, fel kell deríteni azt, hogy hol vannak. Ahhoz, hogy meg tudjuk menteni őket, hallanunk kell segélykiáltásukat. No és azt, hogy
miről, hogyan vélekednek egymás közt. Közéjük kell
mennünk és partnerként, hitelesen kell megvédenünk
„mesteri” álláspontunkat e „szomorú filozófusok” között. Ha köztük élünk, le kell tennünk az „esküt”, és vallanunk kell e „törvényt”: ”Ha szívetekben a tükör leszek:
Az ucca és a föld fia vagyok.”
Mint tudjuk, még a jó szervezés, az emberi jószándék és
összefogás is kevés akkor, ha nem a közös sorsvállalás
ösztöne mozgatja a lakosságot és a segíteni akaró szociális munkásokat. Az utcai szociális munkás akkor találhatja meg az igaz hangot az utca gyermekeivel, ha olyan
finom ártalmatlansággal, békével és fájó együttérzéssel
veszzi a bátorságot a velük való szerződéskötésre, mint
ahogyan ezt Assisi Szent Ferenc tette Gubbio megszelídített városa és a megsajnált éhező farkas között.

= A multi-cégek területén kisebb súlyú, vagyon elleni
bűncselekmények (áruházi lopások) fordulnak elő. Az
áruházak „kárelhárító programjai” azonban néha még a
gyermeki jogokat is semmibe veszik a kis- és fiatalkorúak leleplezésekor, ezért a fiatalkorú elkövetők elleni szabálysértési ill. büntető eljárásokban szükség van az érdekképviseletükre. Ekkor dől el, hogy valóban számíthat-e a gyerek az utcai szociális munkásra vagy a rövidesen hivatalába lépő gyermekjogi képviselőre.
Dr. Ferenczi Zsuzsanna
= Az anyagi okból veszélyeztetett külvárosi területeken
Szeged M. J. V. Ö.
az iskolakerülés problémáját a közoktatási jelzőrendszer
Humán
Szolgáltató
Központ
folyamatosan jelzi. Az ilyen esetek jellemzően a szülői
Gyermekvédelmi
Hálózat
vezető
felelősséget számon kérő és előíró szabálysértési formában bukkannak föl a gyámhatóságon és a szabálysértési hatóságokon, no és a GYJSZ-nél is.
= Ez sokszor a magántanulósítás kényszerjogEGYÜTT
viszonyát eredményezi, ám ebből leginkább
csak a csellengők számának növekedése és a
Kísértem terhével rőzsét hordani a vént,
pozitív kortárskapcsolatok elvesztése követkeFéltettem didergő, nedves szívű erényt,
zik.
Toltam büszke sorsvállaló rozsdás szekerét,
= A vagyon elleni bűncselekmények mellett a
Szememmel követtem hantokon átugró kivándorló merészt,
gyermekkoldulás helyszíneit is feltérképeztük,
Hajlékomban leltem honvágyó halni hazatérő lelkét.
tudva azt a tényt, hogy a kolduló gyermekek
cselekményi indítékai az életviteli, anyagi neveSzárnyába kaptam szellememmel repülő százéves szeráfnak,
lési és elhanyagolási veszélyeztetettségi okok
Szivárványt rajzoltam kenyérhéjat rágcsáló gyerek kacajának,
közé ágyazódnak. Sokszor a bujtatott szülői bűRemegése voltam karommal lelkét oldó haldokló anyának,
nözés rejlik a gyermekkoldulás problematikája
Köszönhetem hitem lélek templomát építő mosoly szempárnak,
mögött. Ekkor tehát a család komplex gondozáSzégyenét elűztem seoltűzben zsugorodó kétkedő kínjának.
sát kell megoldani: a személyes gondoskodást
és a szociális segélyezést együttesen kell alkalRendemet adom ős törvénnyel kiscsírájú olajfabajnoknak,
mazni. A kiskorú veszélyeztetettségének egyéb
Szalagommal oldhatatlan szerelmemet velem rokon Otthonomnak,
alakzatai, mint pl. züllött életmód folytatására
Gátszaggató lázadásom porát nyeli halálomnak,
való rábírás (futtatás) motívuma viszont inkább
Regét röpítek loholó lovamon kozmosz hadútján utódomnak,
a hatóságok aktív mozgósításával ellensúlyozÖrökkön visszatérek – egymás tekintetében gyújtsátok tükrét magatoknak!
ható.
= A szegregáltabb területeken előforduló higiéFERENCZI ZSUZSANNA
nés veszélyforrások feltérképezésében és meghumanum@deltav.hu
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EAPN = EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK = EURÓPAI SZEGÉNYSÉG-ELLENES HÁLÓZAT
„Egy szolidáris Európáért” A European Anti Poverty
Network (EAPN = Európai Szegénység-ellenes Hálózat)
Küldöttgyűlése – Lille, Franciaország, 2003. november
19-22.
Az Európai Unió 15 tagállamában működő országos hálózatok és Uniós szintű szervezetek képviselői, valamint Bulgáriából, Lengyelországból,
Norvégiából és Magyarországról érkezett
„megfigyelők” (az EAPN-nel évek óta kapcsolatban álló szervezetek tagjai) – mintegy 200 szakember – részvételével 3
napon át zajlott az európai szervezet
küldöttgyűlése Lille-ben. A szervezet
legmagasabb szintű döntéshozó
testületének üléséhez szakmai
konferencia kapcsolódott,
amelynek előadásai és
workshopjai a helyi szintű
szegénység ellenes tevékenységek,
k e zdeményezések témakört kísérelték
meg körüljárni.
A küldöttgyűlésnek helyet
adó Lille, Franciaország legszeg ényebb régiójának központja, amelyet
a nehézipar – a bányák bezárásával együtt járó
–
hanyatlása folytán igen magas munkanélküliség sújt.
A franciaországi hálózatot képviselő J.P.Bultez elmondása
szerint az régió népességének mintegy 16%-át a „dolgozó szegények” alkotják, vagyis olyanok, akik bár rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel, abból megélni képtelenek. Problémaként emelte ki ezen kívül a lakhatás megoldatlanságát, a
szociális bérlakások számának rendkívül alacsony voltát, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányát és
egyenlőtlenségeit. A régió foglalkoztatási problémáinak megoldására az Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül támogatást nyújt munkanélküliek szervezeteinek projektjeihez. A térség problémáit bemutató nyitóelőadásokból
megtudhattuk, hogy a régióban 10 ezerre tehető a „basic
integration income” (» rendszeres szociális segély vagy garantált minimum jövedelem?) ellátásban részesülők száma, ami az
országos átlag kétszerese.
D.Versini (a „szegénység elleni harcért” felelős államtitkár)
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Unió állampolgárai
tisztában legyenek szociális jogaikkal és egyben biztosítva legyen számukra, hogy ezen jogaikkal élhessenek. Ennek érdekében 2004-ben a szociális jogok ismertségének növelését célzó
országos kampányt indítanak Franciaországban. Előadásában
kiemelte a lakhatás, a lakáshoz jutást és a lakás megtartását
támogató szolgáltatások, illetve ide kapcsolódóan a szociális
alapon hozzáférhető lakások biztosításának, valamint a hajléktalan emberek számára nyújtandó sürgősségi ellátások fontosságát. Beszámolt arról, hogy a helyhatóságok évente beszámolót
készítenek a szociális ellátásokban részesülők helyzetéről,
amely jelentések alapját képezik a Nemzeti Tanács helyi politi-

kákat értékelő jelentésének.
V. Campanelli, az Európai Bizottság képviseletében, kiemelte a munkanélküliség csökkentésére irányuló aktív politikák, a
minimum jövedelem rendszerének, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának, az élethosszig tartó tanulásnak, a korai iskolaelhagyás és a generációkon átöröklődő
szegénység elleni küzdelemnek a fontosságát. (Nem állhatjuk
meg megjegyezni, hogy az Európai Bizottság képviselője előadásának végén „vérlázító” módon kioktatta a civil szervezetek
jelenlévő képviselőit az EU költségvetésével, a Strukturális Alapok és egyéb Uniós eszközökhöz való hozzáféréssel és ezen eszközök felhasználásával kapcsolatosan.)
P.Kanner (a Régió Tanácsának alelnöke) olyan új helyi kezdeményezésekről számolt be, mint a szociális szükségletek azonosítását és elemzését célzó watch-dog program, valamint a
szociális alapú ingatlanügynökség (!) (Socially oriented real
estate agency) és a szociális fejlesztési tanács (Social
Development Council), amely a helyi szociális partnerekkel
folyó együttműködés és párbeszéd színtere.
A plenáris ülést workshopok követték, melyek közül most kettőt részletezek :
(1.) „Indikátorok és célok: hogyan járulhatnak hozzá az országos programok helyi dimenziójának erősödéséhez?”
A workshop keretében beszámolót hallhattunk az öt nemzeti
hálózat részvételével megvalósított EAPN projekt eredményeiről. A projekt célja volt olyan indikátorok kidolgozása, amelyek
a Laekeni indikátorokat kiegészítve, azoknál finomabban képesek a helyi jellegzetességek figyelembevételére, s egyben alapját képezhetik majd a Nemzeti Akciótervek célkitűzéseit és
programjait helyi szintre lebontva összeállítandó Helyi Akcióterveknek. Ízelítőül néhány - a nem túlzottan újdonságnak számító – mutatókból:
társadalmi részvétel és identitás – az alacsony jövedelemmel
rendelkezőkön belül mekkora azok aránya, akik sport-klub,
valamilyen hálózat, helyi szervezet tagjai?
oktatás – a korai iskola elhagyók aránya; a továbbtanulás
esélytelensége anyagi okokból?
A prezentációt követő vita során felmerült átgondolandó felvetések:
szükség van az indikátorok érvényességének ellenőrzésére,
amely munkába be kell vonni a nemzeti hálózatokat, a téma
szakértőit, valamint országos és helyi szinten is el kell végezni;
kérdéses, hogy a kidolgozott indikátorok alkalmasak-e az új
tagállamok helyzetének felmérésére.
(2.) „A vidéki szegénység helyzete: hogyan jelenik meg a probléma a Nemzeti Akciótervekben?”
A plenáris ülésen elhangzott összefoglaló szerint hangsúlyosan
előkerült a mezőgazdasági és a vidéki szegénység megkülönböztetésének szükségessége, valamint – a már Magyarországon
is érzékelhető, sőt egyre inkább tömegessé váló – „kényszermobilitás” jelensége, amely alatt a városokban megélhetésüket
biztosítani, lakásukat fenntartani képtelen szegények vidékre,
kistelepülésekre „menekülését” értjük. A vidéki szegényeket
kiemelten fenyegeti a teljes elszigetelődés veszélye, a szolgáltatások, a szociális ellátások kevésbé vagy egyáltalán nem hozzá8
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A “PÁRIA FOGLALKOZÁS”
Bill Jordan (Exeter, Nagy-Britannia) előadásának befejező
gondolatai elhangzottak a szociális munka világnapján,
az ELTÉ-n (2003. november 12-én)

férhetőek számukra, kevésbé képesek jogaikat gyakorolni, illetve alapvetően kevésbé rendelkeznek a jogaikra vonatkozó információkkal. A területi egyenlőtlenségek, a szegénység mértékében tapasztalható területi különbségek csökkentéséhez a
nemzeti akciótervek összeállítását megelőzően regionális akciótervek kidolgozására van szükség.
A rendezvényt záró plenáris ülésen előadást tartott Anne Van
Lancker, az Európai Parlament képviselője, az Európai Alkotmányt szövegező Konvent tagja, aki sajnálatát fejezte ki az
okból, hogy nem sikerült elérni, hogy a jövőben minősített
többséggel – és nem egyhangú szavazással – lehessen Uniós
szinten döntést hozni szociális kérdésekben, ugyanakkor üdvözölte, hogy bekerült az Alkotmány tervezetébe a szociális alapelveket tárgyaló utolsó fejezet. Előadásának végén hangsúlyozta a civil szervezetek lobby-tevékenységének fontosságát és
szükségességét, valamint célként tűzte ki annak elérését, hogy
az Európai Parlament képviselői rendszeresen konzultáljanak a
nem-kormányzati szervezetekkel.

„… Egy brit példával szeretném összegezni az itt elhangzottakat, hiszen az elmúlt 20 évben mi is átéltük a mai
konferencián megemlített ellentmondásokat és feszültségeket. Én magam is átéltem azt az időszakot, amikor a
szociális munka világos értékekre és tudásanyagra épülő
szakmai és szervezeti integrációja valódi optimizmussal
tölthetett el mindannyiunkat - az egységesülő szociális
munkával kapcsolatosan.
Könnyű lenne a politikai és a gazdasági tényezőket vádolni azzal, hogy „ŐK” azok, akik lerombolták „BENNÜNK” azt az optimizmust és egységet, ami a szociális
munkát Margaret Theatcher és Tony Blair időszaka alatt
jellemezte, és könnyű lenne azt mondani, hogy a szociális
munka részekre bomlott, „menedzserizálódott”, készségeit elveszítette, és a társadalmi viszonyokat visszatükröző szerepéből (!) csupán egy jellegtelen, bürokratikus tevékenységgé minősült vissza. Ezzel szemben, a saját tapasztalatom azt mondatja velem, hogy a szociális munka
mindmáig megőrizte számos olyan általános jellegzetességét, amelyet semmilyen politikai vagy gazdasági
erő nem tudott tönkretenni vagy a saját céljai alá rendelni.
Ha törekvéseink az integráció és az egységesülés irányába mutatnak, és ragaszkodunk azokhoz a klasszikus eszmékhez, amelyek ezt a szakmát annak fénykorában jellemezték, akkor csak a külső szemlélő nézőpontjából tűnhetünk zavartnak, habókosnak, kevéssé hatékonynak, és
ahogy a BBC televízió egyik műsorában legutóbb is aposztrofáltak bennünket: „pária foglalkozásúaknak”. Mi
tudjuk, hogy mindez nem igaz! S hogy e meggyőződésünkben megerősödhessünk, engedjék meg, hogy a szociális munka 3 jellegzetes szerep-funkcióját emlékezetükbe
idézzem.

A Küldöttgyűlésen került sor az újraszervezett spanyol, valamint a leendő tagállamok közül elsőként, a bolgár szegénységellenes hálózat csatlakozására. Nyilván ez utóbbi eseménynek,
valamint a lengyel és magyar résztvevőknek is köszönhetően a
két napos tárgyalás során folyamatosan „ott volt a levegőben” a
10 leendő tagállam csatlakozásának közeledte. A bővítés következtében az Unión belüli szegénység mértéke és jellemzői jelentős változáson mennek majd át; a szegénység és kirekesztés
megszüntetése érdekében tevékenykedő civil szervezeteknek
tisztában kell lenniük a hamarosan kialakuló új helyzet jellemző vonásaival, valamint a szinte biztosan jelentkező nehézségekkel, problémákkal. A kérdés jelentősségének elismeréseként
az EAPN 2004-ben megrendezendő Küldöttgyűlésének – amely
egyelőre „A szegénység arca a kibővített Európai Unióban”
munkacímet viseli – témája a szegénység fogalmának újradefiniálása lesz.
MÁRTON IZABELLA
marton.iza@3sz.hu

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

(1.) „PIAC-FELÜGYELŐ”
( = market coach )
A személyes szociális szolgáltatásokat igénylő emberek
sosem lehetnek valamennyi releváns információ birtokában. Számtalan információra van szükségük ahhoz, hogy
a személyközi problémáik megoldását/kezelését legjobban segítő és a legnagyobb autonómiát biztosító szolgáltatásokat elérhessék. A gazdagabb emberek számára nem
jelent ekkora akadályt az elérhető szolgáltatások megtalálása, és az ő szükségleteik kielégítésére a piaci viszonyok
tökéletesen megfelelőek. Tehát a szociális munkások egyik – nem eléggé kihangsúlyozott – szerepe annak segítése, hogy az emberek megtalálhassák, hogy mi a legjobb
nekik. E szerep hatékony megvalósításának feltétele azonban, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők számára
legyenek egyenlő esélyek és valódi választások, hiszen a
magas színvonalú munkát tényleges értékén kell megfi-
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zetni. (Nem úgy, mint Nagy-Britanniában vagy Magyarországon…)

botrányunk után, no és politikusaink média-kórusa által
kifogásolt szakmai hatékonyságunk elmaradása miatt
nem is nagyon csodálkozhatunk ezen. De épp ezért vázoltam előadásom második részében azokat a brit szociális
munka legjobb hagyományaira építő, friss, új szempontokat és törekvéseket, amelyek eredményeit egy új népjóléti
modellbe építve is örömmel üdvözölném.”

(2.) „A HELYI KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ”
( = servant of the community )
Különösen a szegény és hátrányos helyzetű közösségekben nehéz az embereket arra rábírni, hogy jöjjenek össze
és működjenek együtt egymással, és szociális/gazdasági
problémáik megoldása érdekében használják fel hatékonyabban a létező, helyi, közösségi erőforrásaikat. E szerep teljesen más, mint az előző, mert jóval aktívabb, politizálóbb, az embereket „képessé tevő” tevékenység, amely csoportok (néha igen nagy csoportok!) szervezését,
mozgósítását igényli és emiatt ez a munka az előbbi szereptől eltérő készségeket is kíván. Akkor a leghatékonyabb, ha a(z ön)kormányzat új erőforrásokat szabadít fel
a helyi közösség életminőségének javítása érdekében, és
be is akarja vonni őket az új erőforrások elosztásába. Közép-Kelet-Európában ilyen törekvéseket láttam néhány
roma projekt esetében, de sajnos anélkül, hogy a helyi
közösség egészét bevonták volna a társadalmi változások
elérésébe.

EGY ÜNNEP MARGÓJÁRA - I.
(Ünneplés a Magyar tudományos Akadémián )

2003. november 13. Ezen a csütörtöki napon ünnepeltük
a Szociális Munka Napját. Mit jelentett ez? Sokan a jelenlévők közül, akik ott voltak a Magyar Tudományos
Akadémia épületében vegyes, és kevésbé ünnepi érzésekkel, gondolatokkal élték meg a NAPOT.
Visszagondolva, én is nagyon készültem az ünneplésre,
mert szeretem ezt a NAP-ot. Mint szociális munkás azt
érzem, igen ez az ÉN NAPOM is! És jó érzés tudni, hogy
ma biztos, jobban figyelek magamra, és talán lesznek olyan szakmán kívüli érdeklődők, akik magukkal viszik
ezt az élményt, és nem felejtik el krónikásként másokkal
is megosztani.
Ahogy kezdődött, igazán ünnepi volt. Köszöntés, Kulka
János színművész előadása, kitüntetések átadásnak felkonferálása. És ahogyan folytatódott… A kitüntetések
átadását követően, a klasszikus muzsikát hallgatva ismét
kellemes percek következtek. És ezután jött a szünet. A
folyosó, a kávézó, a dohányzó helyeken kialakult csoportok inkább hasonlítottak felbolydult méhkasokra, semmint ünneplő társaságra. Elment a jókedv, sokan próbáltak választ kapni a következő kérdésre is: Vajon mi lehetne a legmegfelelőbb módja annak, hogy a SZOCIÁLIS
MUNKA NAPJÁN, az arra legméltóbb személyek, kitüntetéseket kaphassanak? Kérdés sok volt, válasz kevesebb.
A hiányérzet óriási volt. Nem tudtuk meg, hogy a kitüntetett személyek/kollégák szociális munkások-e és egyáltalán szociális munkát végeznek-e. Hallottunk hatósági
munkát végző hivatalvezetőről, a gyermekvédelem területén dolgozó védőnőről, nyugdíjas pedagógusról, egészségügyi szakemberről, intézményvezetőről, gazdasági
szakemberről (stb). De egyszer sem hallottunk azt,
hogy a kitüntetett személyt szociális munkásként, a
szociális munka területén végzett munkájáért ismerték volna el.
A hétköznapokban sokszor küzdünk azért, hogy a szociális munka végzését elismert szakmaként jegyezzék, és a
szociális munkás / szociális munkát végző megbecsült
szakember legyen. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a
szakma közkatonái is részesüljenek elismerésben, kitüntetésben.
Van-e nekünk olyan igazi, szociális munkát elismerő
kitüntetésünk? Tudomásom szerint nincs. Vannak állami

(3.) „VÉDŐ-ÓVÓ ÉS BEAVATKOZÓ”
( = protection and intervention )
E szerep ismét különbözik az előzőektől annyiban, hogy
bátran beavatkozik annak érdekében, hogy az „erősek” ne
élhessenek vissza a hatalmukkal a „gyengék” rovására,
pl. a családon belüli erőszak, különösen a gyermekek elleni erőszak eseteiben, stb. E szerep finom megérzéseket,
gyors reakciókészséget és határozott dönteni tudást kíván,
mely ismét csak eltér a fenti két szerepkészség-készlettől.
Az említett 3 szerep közötti határok természetesen nem
átjárhatatlanok, hiszen számos esetben épp e 3 szerep
kombinált alkalmazására, összekapcsolására, együttes
működtetésére van szükség. De úgy hiszem a szociális
munka nem tekint egyetlen beavatkozó/segítő módszert
sem mindenhatónak és minden esetben csereszabatosan
alkalmazhatónak.
Előadásom első részében arra kívántam rávilágítani, hogy
mint ahogy nincs a népjólétnek egyetlen kristálytiszta és
koherens modellje, úgy az azt megvalósítani segítő szociális munkának sincs egyetlen üdvözítő eljárása. Valamennyi létező jóléti modellnek komoly kihívásokkal kell
szembenéznie, és ma még alig látszik ezek konzisztenciája vagy konszenzusa.
E héten az angol BBC Rádió egyik műsorában a szociális
munkáról esett szó. A műsor címe: „A pária foglalkozás” volt. A „pária” kifejezés ugyebár „társadalmilag peremhelyzetű”-t jelent. Lenézett, megvetett, kirekesztett,
gyűlölt, „nemszeretem” embert. A műsor címe láttatóan
jelezte a szociális munka, mint foglalkozás alacsony társadalmi helyzetét/presztízsét. Számos gyermekvédelmi
10
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ünnepeken átadásra kerülő állami kitüntetések, és vannak
azok, melyeket (pl. Pro Caritate) a Szociális Munka Napján adnak át. Úgy gondolom, fontos lenne SZAKMAI
KITÜNTETÉS(eke)T alapítani és ezze(kke)l elismerni a
szakmai tudást, tapasztalatot. Kinek adjunk díjat? Lehet
fiatal-, tehetséges-, tapasztalt-, kutató-, oktató-, tudós-,
gyakorló szociális szakembernek vagy éppen önkéntesnek.
Ki alapítson szakmai díjat, kitüntetést? November 13-a után - felteszem - többen gondolhatják azt, hogy inkább
majd a saját szervezeteiken belül fogják megoldani ezt a
kérdést. Véleményem szerint a Szociális Szakmai Szövetség, mint legitim szakma-képviseletre szerveződött ernyőszervezet, sokat tehetne azért, hogy legyenek „saját”
díjaink, kitüntetéseink.
Remélem, hogy egy év múlva már arról adhat hírt a HÁLÓ, hogy az állami elismerés mellett a szakma is kiosztotta a legjobb „munkásainak” járó díjait, kitüntetéseit.
Én nagy örömmel fogok tudósítani erről!
SZOBOSZLAI KATALIN
szkati@de-efk.hu

Szerkesztők egymás közt:
„Kati Lelkem!
No akkor most arról is kellene írni, hogy merre van az előre. Mert ugye mindnyájan tudjuk, hogy a fenti beszámolóidban nem nagyon gázoltál bele a mélyvízbe. Miközben mindkét helyszínen nyakig benne voltunk, és fuldokoltunk is derekasan. Ahogy illett. Mert ez egy sopánkodós szakma. Vegyük csak sorra:
Az ELTÉ-n Bill Jordan szövege valóban frenetikus volt.
(Előadásának első részét a 3SZ honlapján angolul, második részét itt, a HÁLÓ 9-10. oldalán, magyarul lehet elolvasni.) Arról beszélt, hogy egy héttel korábban a BBC
Rádióban "A pária szakma" címmel ment egy műsor a
szociális munkáról. Kínos.
A délutáni panelbeszélgetés előadói félkörében a hazai
terepen (!) szociális munkát végzők igazi reprezentánsai
ültek, és panaszkodtak. Olyannyira feketére festették az
eget, hogy görcsbe rándult a gyomrom. De tényleg!
Egy olyan napon, ahol - mint Te is írod - végre egy kicsit
ünnepelni is kellett volna magunkat. Ehelyett pedig
nyomták a világvégét, ezerrel. A konferencia alcíme szerint "egy szakma újjászületése" zajlik. Hát én inkább a
BBC műsorában éreztem magam. Próbáltam is hozzászólásommal valami (amúgy piszokul utált) "vörös farok"
felé terelni a beszélgetést. Sajnos inkább kevesebb, mint
több sikerrel.
A Magyar Tudományos Akadémián szinte kísértetiesen
hasonló volt a helyzet. Miközben persze jószívvel örülhettünk annak, hogy a szakma "eljutott az Akadémiáig"
és egyre jobban megbecsült szakmává válik, no és annak
is, hogy három emblematikus alakja közgazdász (Ferge
Zsuzsa), jogász (Gönczöl Katalin) és pszichiáter
(Göncz Kinga) létére egyaránt szociális munkásnak vallotta magát. De a "sajátjaink" - hát az bizony elég ciki
volt.
A gyakorló szociális munkások panelje itt a 3Sz szegénység-kérdőívére izgalmas választ adók közül került ki. A
szegénység-diagnózisukkal nem is volt semmi hiba. A
lehetséges megoldási javaslatoknál (a terápiánál) viszont
ugyancsak megremegett a hangjuk. Leginkább azt demonstrálták, hogy szerte az országban milyen hihetetlenül kevés eszközt tud mozgósítani az esetkezelő szociális
munkás, mennyire nehéz megküzdenie a helyi társadalom
és a saját előítéleteivel, mennyi minden hiányzik neki
még ahhoz, hogy a tradícionális karitatív segítségnyújtás
helyett, progresszív szociális munkát végezhessen.
GOSZTONYI GÉZA
gosztonyi@budapest.hu

EGY ÜNNEP MARGÓJÁRA - II.
(Ünneplés az ELTÉ-n)

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpolitika és
Szociális Munka tanszék szervezésében november 8-án
sokan részesei voltak a Szociális Munka Napjához kapcsolódó konferenciának. A lágymányosi oktatási épület
egyik előadójába összegyűlt közel 200 érdeklődő, szívet
melengető előadást hallott Ferge Zsuzsától a szociális
munka hazai újjászületéséről.
A konferencián hazai és külföldi előadások hangoztak el
az 1990-es fordulat és a szociális szakma alakulásának
helyi sajátosságairól. Ebben a témában unikum volt Bill
Jordan előadása, aki a saját országában (Nagy-Britannia)
tapasztalható és a szociális munkában történő változásokról beszélt.
Délután kerekasztal beszélgetés kezdődött Katz Kati izraeli szociális munka oktató (Jeruzsálemi Egyetem) moderálásával és a hazai gyakorlatban dolgozó szakemberek
részvételével. A beszélgetés egy-egy pici szeletét tudta
érinteni annak a folyamatnak, ami a szakma újbóli megjelenésétől számítva a jelenkorban is tart.
Fontos volt ez a rendezvény. Az, hogy egyetemi Tanszék
(ELTE TáTK) fogadta be és szervezte a rendezvényt jó
érzés nemcsak az oktatásban résztvevők, hanem a szakmában dolgozók számára is.
Kívánom, hogy a jövőben is legyen hasonlóban részünk!
SZOBOSZLAI KATALIN
szkati@de-efk.hu

TÁMOGATÓINK:
az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium
és a Fővárosi Szociális Közalapítvány.
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EGY ÜNNEP MARGÓJÁRA - III.
(Ünneplés a Magyar tudományos Akadémián )
Látszat vagy Valóság?
Cinizmus vagy Tisztelet?

Időpont:
Helyszín:
Téma:

vele érni, csak épp tudni kell, kezelni.
Dr. Megyessy Péter Miniszterelnök üzenetét olvasva,
miszerint:

„A SZEGÉNYSÉG NEM CSAK A SZEGÉNYEK ÜGYE, HANEM KÖZÜGY.”

2003. nov.13.
MTA
A Szociális Munka Napja

Kérdezhetnénk? Ha lenne válasz! De nincs!
Megtiszteltetés-e, ha kitüntetést kapunk, ha elismerik a
munkákat?
Az ESZCSM rendezésében került sor a szociális munka
napjának megünneplésére. A Minisztérium képviseletében tiszteletét adta dr. Kökény Mihály Miniszter úr is,
továbbá a minisztérium munkatársai is képviseltették magukat. A tisztelet rendkívüli? A szakmának, a szociális
munkásnak, a leendő szakembereknek? Mégis, ahogy
kezdetét veszi a nagy happening a vidám kavalkád, máris
kétségeink támadnak.

Jó ezt hallani, és jó ezt értelmezni. Vajon, ha nincsenek alapjai a szociális munkának, akkor létezhet-e egyáltalán?
Kiért van? Van-e szociálpolitika, s ha van, akkor közügye? Ha van szociális munka, akkor vannak alapjai, vannak
paradigmái, vannak stratégiái, vannak korlátai, s vannak
határai-, van Kódexe, van Bibliája.!?
Tényleg van?
Biblia! Kódex! Alapok!
Elhangzott az is, hogy idő kell, az identitásváltáshoz-,
hisz mindenki más identitásban kapta meg kitüntetését! Idő kell az átalakulásra? Az identitásra? A szociális munkára?
Elvileg kitaláltuk magunkat?! Lehet! Ezekre a kérdésekre
keressük a választ, talán itt megkaphattuk volna? Talán
nekünk is kettős identitásunk van, vagy akár több is??
Jóléti állam
– hol van?
Szociális munka – hol van?
Szociálpolitika – hol van?
Mi ezekre keressük a választ. Mi egyetemisták, mi szociális hallgatók.
Mi ezért vagyunk! A szociális munkáért, a szociális biztonságért, a szociális jólétért, a szociális esélyegyenlőségért. A „4-SZ”-ért!
Önök, Ti, miért vagytok?
Itt vagyunk az EU-ban egy közösség tagjaként, mely
"demokratikus és békecsináló". De hol is van a demokrácia akkor, ha kitalálunk egy ünnepet azoknak, akik mégsem élvezhetik ennek gyümölcsét. Nevezzük hát meg a
fát, s nevezzük meg annak gyümölcsét, hogy mindenki
értse a termés lényegét. Nevezzük meg, hogy ki a szociális munkás és miért az, s ebből következően kiderülhet,
hogy miért is kap elismerést "egy demokratikus Magyar
Államban". Nézzük meg Őket, nézzük meg mit tesznek, s
nézzük meg miért s hogyan teszik.
Ha már létezik a szociális munka ünnepe, ne legyen látszat, adjuk meg a módot, a tiszteletet egymásnak, de legfőképp a szakmának. Mert az már LÉTEZIK! Már VAN!
Van már szociális munka! No és van-e már ünnepe is?!
De legyen a kitüntetettje is nevén nevezve!
Szociális Munka!
Megerősítés - a létezésre!
Megerősítés- a szükségre!
BEREK ANITA
(II. éves szociálpolitikus hallgató, "egy csecsemő"…)

Ünnepség a szociális munkáért dolgozóknak a szociális
munka nagyjainak? Szakmai példaképek? Kitüntetetek?
Tizenöt éves múlt (!) - hangoztatják - de nem értem. Enynyi év hiába, a semmiért? Nem világos számomra ki kapja az elismerést: fogorvos, közjegyző, élelmezési vezető,
református lelkész … ?
Ha nincs szociális munka, nincs kliens-kör sem? Eddig
azt tanították nekünk, hogy a szociális munka nem létezett, ki kellett találnia önmagát. Az alapjaink megvannak,
építhetjük a „Szociálpolitika Nagy Házát” – építhetjük
önmagunknak, a szakmának, a társadalomnak, na és a politikának!
De mint tudjuk házat csak szilárd alapokra lehet építeni,
az alapra pedig a falakat csak akkor lehet felhúzni, ha a
háznak már vannak pillérei. Ha nincs alap, hogyan lehetne tartópillér?
Mit érzünk fontosnak és hasznosnak? Csak azt, ami él,
létezik, erős, talpon áll, kivívta létezését, vannak eszközei
és hatalma! Így láttuk ezt sokan - mostanáig.
A szociális munka ünnepe! Mit is takar ez valójában? Ha
létezik, mint szakma!? Ha van kihez szólnia, van kikért
lennie, van kit alkalmaznia, van jelene, és van jövője.
„Mindenki egy másik identitásban kapta meg a kitüntetését.”- nyilatkozta dr. Göncz Kinga. Vajon hány identitásunk lehet egyszerre?
A szociális munka, mint szakma létező s nem halott, aktív s nem passzív, erős s nem gyenge! Szimbólumok ezek, vagy csak jelzők? Nem tudom!
Lojalitás vagy szakmai identitás?
Hogy mért lesz valaki munkanélküli? – elég változatos
alternatívákat hallhatunk. Azért lesz, mert nem akar dolgozni vagy azért, mert nincsen munkahely?
A kerekasztal-beszélgetés erről is szólt. Azaz miről is
szólt?
A politika nagy, de egyben káros. Sok mindent el lehet
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POSTALÁDÁNKBÓL …
Szerkesztők egymás közt:

CIVILBEN A CIVIL SZEKTOR
Mennyit ér a friss diplomás
„keserű kenyere”?

Szia Géza!
A nov. 8-i kerekasztal-panelnél fontos jelzés volt számomra az a felvetésed, hogy miért nem tudunk örülni az
ünnepen, illetve az a kérdésed, hogy mi az öröm számunkra a szociális munkában. (Akik nem voltak ott, azoknak jelzem, hogy én is résztvevője voltam a "kerekasztal tagjainak".) Jó volt a felvetés, és úgy emlékszem,
hogy akkor szinte csak tőlem kaptál választ erre.
Dilemma lehet, hogy valóban tanulnunk kell-e azt, hogy
tudjunk örülni? Vagy bár képesek vagyunk rá, mégsem
engedjük meg magunknak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek magában kell kinyitni azt a szelepet, ahol azokat a pozitív érzéseket tartjuk, melyek velünk együtt részesei a mindennapoknak és így az ünnepnek is.
Szia: Kati
***
Kati Lelkem!
Szerinted ki a fogó azért, mert Te, az Iskolaszövetség
oszlopos tagja, nem tudsz a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület „Hilscher Rezső Díj”-áról? És szerinted ki
a fogó azért, hogy a HRSZE elnöksége, e díj alapításakor
elfeledkezett vagy nem tudott arról, hogy évekkel korábban a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete már
alapított egy „Hilscher Rezső Díj”-at? Melynek 2003. évi
átadásáról a HÁLÓ is beszámolt.
Pussssz… Géza
***
Szia Géza!
1.) Gondoltam, utána nézek a „Hilscher Rezső Díj”-nak.
Kinyitottam a 3SZ honlapot, ahol sem az egyesület, sem
a Szociális Szakmai Szövetség anyagaiban nem találtam
meg.
2.) Nem akarom bántani a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületét, de róluk és a díjukról még annyi információm sincs, mint a „Hilscher Rezső Díj”-ról.
Szia: Kati

Amikor átvettem a diplomám
azt hittem igen, van valami a kezemben! Azt hittem, hogy keresik a jó szakembereket,
hiszen egyre többen vannak, akik ilyen vagy olyan
okból nehéz élethelyzetbe kerülnek. A szakmai tudás pedig érték, amit megfizetnek.
A civil szektorban már a főiskola megkezdése előtt
is dolgoztam. A gyakorlati tapasztalat megszerzése
pótolhatatlan ismereteket ad, hát rajtam ne múljon,
legalább megismernek, és javulnak az állás-keresési
esélyeim. (Tudtam, hogy nem lesz egyszerű elhelyezkednem, de erre azért nem számítottam, hiszen
amiatt, hogy születésem óta két bottal járok, és
„tömeg-közlekedni” sem tudok, nem vagyok átlagos
munkavállaló).
Így a diploma megszerzése óta jobb híján „önkénteskedem”.
Ám amikor már a fizikai hátrányoktól mentes évfolyamtársaim is hasonló dilemmák elé kerültek, elgondolkodtam.
A közalkalmazotti vonalon most létszám-stop van
(lassan másfél éve), a civil szektor örült nekem,
mint frissen szerzett új munkaerőnek, ám itt sincs
keret, aminek terhére fizetést kapnék, mivel a járulék-fizetés terheit az egyesületek, alapítványok,
szervezetek már nem tudják honnan lecsípni. Nem,
ne arra gondoljanak, hogy a tudásom nem elég alapos! Azzal minden rendben, (és szívesen hasznosítanak minden új erőforrást a szellemi tőkénkből) csak
éppen az értékarányos konvertálhatósága marad el,
(remélhetőleg csak átmenetileg). Ez azonban csak
az érem egyik oldala.
Az érem másik oldala sem valami fényes, nevezetesen az alapítványok, egyesületek úgy szerveződtek,
hogy jó szándékú emberek hasonló gondok mentén
csoportosultak, a törvényben előírt kötelező feladatok végrehajtására, és a kiemelt közhasznúság elérésére, hogy sorsuk, helyzetük stabilizálódjon.
Jó esetben néhány szakmailag professzionálisan
képzett emberrel a hátuk mögött (kivételek persze
mindig vannak), de a működéshez szükséges biztonság minimumával.
Sajnos különösen igaz ez mára. Fel kellene mérni,
és nyilvánosan hozzáférhetővé kellene tenni, hogy
az országban működő civil szektorban, egyesület, alapítvány, közhasznú- és kiemelten közhasznú szer13
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vezet, vezetői között, hányan vannak a professzionális szakmai tudással dolgozók, és mennyire civil is a
civil szektor.
Az eredmények tükrében láthatóvá válnának azok a
rések, ahová a frissen végzett szakember beléphetne.
Ezzel elkerülhető lenne, hogy az érdekek kereszttüzébe kerülve, kihasználják a megszerzett ismereteket, és az embert. Hiszen az egyéni érdek, és presztízs, vagy ha tetszik kenyérkérdés itt (is) döntő.
Sok esetben tudván tudják, hogy egy-egy szakmai
fórumon való részvételhez kevés a jó szándék, és a
tudás sem mindig piacképes (a frissen jött „segítség” csak a munka dandárjáig érdekes, aztán mehet
Isten hírével), az elnöki szék, elnöki szék. (Lehet-e,
szabad-e, így szakmai fórumot összehívni, szakmai
döntéseket hozni, és feladatot vállalni?), a kliensek
igényeit-szükségleteit figyelembe véve, és szem előtt tartva.
A tagság hangja pedig sok esetben, nem elég erős, a
vezetőség pedig bebetonozott, biztonságos bástyák
mögött végzi feladatát. Tehát, a mókuskerék forog,
pörög és vajon mi hozhat valódi változást?
A szakmai szervezetek segíthetnék a frissen végzettek érdekeinek hatékonyabb védelmét.
A civil szektor egyre inkább rákényszerül, hogy soraiba jól képzett fiatalok kerüljenek, hiszen pályázattól-pályázatig él. Pályázni kell egyre több célra
dologi kiadás, szakmai programok, fenntartási költség stb. Jó pályázatot írni nem könnyű, sőt az EUcsatlakozás közeledtével egyre nehezebb. Erős szakmai bázis nélkül elképzelhetetlen. Igen, majd kihullik, aki nem elég jó, de mi lesz a „csendes többség”gel? Hová megy akkor a megszerzett tudásával a
friss diplomás? A Munkaügyi Központba?
KOVÁCS BEÁTA
Általános Szociális Munkás
@

A magyarok (= fehérek) kutyája nem szereti a
cigányok (= feketék) kutyáját. (( roma.blog ))
***
Miért is kell „lakosságbarát”-nak lennie a rendőrnek, ha kövekkel dobálják meg?
(( zsaru.blog ))
***
A kollektív erőszak „Valaki”-t csinál a
„Senki”-ből.
(( a_hetedik_napon.blog ))
***
Ha a kliensed megérzi, hogy iszonyat bejön
neked, akkor bizony bármit megtehet - és többnyire bármit meg is tesz.
(( sex.blog))
***
A szakemberek már tudják, hogy a 11 éves
gyerekek közül legalább öt már látott pornó
videót. Ezt még csak a szüleik nem tudják.
Vagy tán ők is?
(( por.no.blog ))
***
X.Y. magyar sztár a TV-ben a következőt válaszolta a "Mi a kedvenc könyve?" kérdésre: "A
középiskolás irodalmi szöveggyűjtemények". És
nem viccelt. Vazz.
(( közép.szer.blog ))
***
Szóember vagyok. Azt mondják: szómenésem
van. Na jó: képember vagyok. Sokszor volt már
képmenésem is.
(( képtelenség.blog ))
***
Nem oszt, nem szaroz.
(( shit.blog ))
***
B+, de költői vagyok máma! Minnyá megyek,
és szedek egy kis töviskoszorút magamra.
(( jesszusom.blog ))
***
Volt idő, amikor a szüleim azt hitték, hogy
kellő türelemmel át lehet alakítani engem valami értékessé. Szegények nem tudják, hogy pont
annyira lettem értékes, mint egy zacskó zizi.
(( zizi.blog ))
***
Vess és szánts. Mélyeket.
(( mélyszántás.blog ))
***
Ha legalább tudnék egyetlen okot arra, amiért
érdemes lenne megmosni a fogamat, de...
(( WHO.blog ))
***
Én már egy hete nem kínzok állatot !
Kedden ugyan még két lövést leadtam egy ismerősöm aranyhalára, mert a gömbakvárium
ijesztően felnagyította az állatot, és én ettől
majdnem összetojtam magam, de aztán semmi
több.
(( mese habbal.blog))

... socioblog ...
... socioblog ...
... socioblog ...

... socioblog ...
... socioblog ...
... socioblog ...
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PÁRBESZÉD FÓRUM AZ INTERNETEN

! ÜNNEPELÜNK ! ? ÜNNEPELÜNK ?
(december - január - február)
Forrás: http://www.kkmk.hu/VILAGNAP/

Kedves Civil Kollégák!

A Békéért Bebörtönzöttek Nemzetközi Napja dec. 1.
A békemozgalmak tiltakozó napja az igazságtalanul bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért.
Az AIDS Elleni Világnap
dec. 1.
A WHO 1988-as döntése alapján.
A Sztómások Világnapja
dec. 2.
Sztóma = hasfalra kiültetett béllel, illetve vesevezetékkel élők.
A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
dec. 3.
Az ENSZ szerint „Fogyatékos” = baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá vált ember.
A Gazdasági és Szociális Fejlődés
Önkénteseinek Világnapja
dec. 5.
Az asztmások Világnapja
dec. 11.
Az Emberi Jogok Napja
dec. 10.
Az ENSZ 1948. december 10-i közgyűlésén elfogadott
az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot emlékére.
A Magyar Kultúra Napja
jan. 22.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz megírását.
A Lepra Elleni Harc Világnapja
jan. 30.
Bár a lepra kórokozóját 1873-ban Gerhard Hansen norvég orvos izolálta, de csak 1982 óta gyógyítható.
A Civilek Napja Magyarszágon
febr. 1.
1998. óta hívják fel így a figyelmet arra, hogy ha nem
működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul.
A Rákellenes Világnap
febr. 4.
A 2000. februárjában Párizsban megtartott első rákellenes világkongresszus emlékére.
A Betegek Világnapja
febr. 11.
1993-tól II.János Pál kezdeményezésére tartják, mert állítólag Lourdes-ban 1858.febr.11-én megjelent a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak, és
febr.15-én ott egy csodatevő forrás fakadt. A világnap
célja, hogy "Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen
a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését."
Az Epilepszia Világnapja
febr. 14.
1997. óta. Azért került e nap Szent Valentin napjára,
mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is.
A Bűncselekmények Áldozatainak Napja
febr. 22.
1990-ben tette közzé az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, s ez a nap azóta a kontinens
számos országában az áldozatok napja. A Fehér Gyűrű
Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993-tól tartják Magyarországon.

Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium vezetése, összhangban a Kormány civil stratégiájával, nagy hangsúlyt kíván fektetni a civil szervezetekkel folytatott folyamatos párbeszédre. Ennek érdekében hoztuk létre - a Kurt Lewin Alapítvánnyal karöltve
- a Szocháló (www.szochalo.hu) internetes oldalon a
Párbeszéd fórumot. Reményeink szerint ez komoly segítséget nyújthat mindannyiunknak, hogy a szociális
területet érintő kérdésekben megismerjük egymás véleményét. Számítunk aktív részvételetekre, észrevételeitekre.
DR. GÖNCZ KINGA
politikai államtitkár, ESZCSM

A rovat web-címe: www.szochalo.hu/parbeszed.php. Célja a szociális szakmai életben meghatározó szerepet játszó koncepciók és jogszabálytervezetek, események, fórumok, pályázatok, vitakérdések sokszempontú bemutatása és körbejárása, az érintett szakmai kör bevonása a döntéshozatal előkészítésébe, valamint vélemények, tapasztalatok közvetítése a jogalkotás és a gyakorló szakma világa között.
A Párbeszéd rovatot eddig több mint 11.000 (!) látogató
tekintette meg, a SzocHáló összolvasottsága pedig rendkívüli mértékben megugrott 2003. februárja óta.
A Párbeszéd rovatban folyamatosan megtalálhatóak az
ESZCSM által továbbított véleményezhető koncepciók és
jogszabálytervezetek; az érdeklődőknek beszámolunk a
Szociális, az Országos Fogyatékosügyi és az Egészségügyi Tanács üléseiről, továbbá a Párbeszéd Fórumokról;
ismertetjük az aktuális pályázatokat, konferenciákat; illetve közzétesszük a szakmai szervezetek elérhetőségét.
A közeljövőben további funkciókkal is bővül a Párbeszéd
rovat: hetente bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a kiemelkedő civil és szakmai szervezetek számára, virtuális
felületet biztosítunk jogi tanácsadásokhoz, jogesetek
megjelentetéséhez, szakértőket vonunk be az olvasók
kérdéseinek megválaszolásához, illetve további linkeket közlünk a hazai szakmai és civil szervezetek weboldalaihoz, illetve a külföldi egészségügyi, szociális és
családügyi minisztériumokhoz.
Kérjük, látogasson el a www.szochalo.hu/parbeszed.php
internetes oldalunkra, iratkozzon fel hírlevél szolgáltatásunkra, vegyen részt a jogalkotás folyamatában!
Szükségünk van egymásra, hogy valóban megvalósuljon
a párbeszéd.
KARMAZSIN ESZTER
karmazsin.eszter@szochalo.hu
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A szociális változás ...

Kajáért is dolgoznék
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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, Juhász Mihályné, Márkus Krisztina, Márton Izabella, Dr.Sziszik Erika, Szoboszlai Katalin, Varga Sándor
E szám felelős szerkesztője: FARKAS W. ATTILA
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:
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