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MIRŐL ESETT SZÓ A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?

tanácskozási joggal rendelkező tagok közé, a (4) bekezdésbe.

= Kivonat a 3SZ 2004. május 28-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(2.) Fővárosi Szociálpolitikai Tanács megalakulása
Pelle József: A napirendi pont tárgyalása során tisztázódott, hogy nem Szociálpolitikai Tanács, hanem Szociálpolitikai Kerekasztal alakult a Fővárosban, amelynek létrehozásáról, feladatairól és tevékenységéről a szociális
törvény rendelkezik.
Pozitívum, hogy a Fővárosi Közgyűlés költségvetési tervezetének szociális vonatkozásaiban kötelező kikérni a
Kerekasztal véleményét.
Az eseményen 150 meghívott vett részt.

Ferge Zsuzsa: a 3Sz vizsgálja meg, mit tett a kormány a
szegénység ügyében. Javasolja, hogy álljon fel egy bizottság és fogalmazódjon meg egy kormánykritika.
(1.) Szociálpolitikai Tanács (kormányhatározat tervezet)
Farkas Attila ismertetett néhány változtatást:
a településfejlesztési tervek Szociálpolitikai Tanácsokban való megtárgyalása;
az egyházakkal lefolytatott tárgyalás eredményeként
6 tagúra bővült az Egyházi Fenntartók Szakmai Fóruma, ebből öt az állammal szerződést kötött egyházakat illeti, egy hely pedig azon egyházakat, amelyeknek nincs szerződése;
1.§ ab) …. az a magyarországi székhelyű közhasznú
szervezet, amely szakmai érdekvédelmet lát el …
6.§ (6) a kötelezően létrehozandó szakmai kollégiumok köre kibővül az országos szakmai szervezetek
kollégiumával.
A kormányhatározat tervezet várhatóan június 16-án kerül majd a Kormány elé. Véleményezési joga az országos
SZPT-nak van, a megyei és regionális szintnek nincsen.
Vass Péter: 4.§ (1) a) előzetesen megtárgyalja a megyei,
regionális területfejlesztési koncepciókat.
Szabó János: Mi indokolja, hogy az egyházak két úton is
bekerülhetnek a SZPT-be? Mi indokolja azt, hogy az
OÉT két – szavazati joggal rendelkező – delegálttal vegyen részt az országos SZPT munkájában?
Farkas Attila: 6.§ (2) e) pontját az OÉT-tel korábban
megkötött megállapodás indokolja.
Vass Péter jónak véli, hogy a területfejlesztési koncepció
bekerül, mert egyéb esetben a különböző humán ágazatok „elműködgetnek” egymás mellett. 6. § (2) d) és e) az
Egyházi Fenntartók Szakmai Fórumának, valamint az
OÉT delegáltjai tanácskozási joggal vehessenek csak
részt.
Farkas Attila: Az egyházi fenntartók nem vesznek részt
kétszeresen, a szervezeti rendszerük miatt.
Ferge Zsuzsa: Érdemes-e olyan törvényt hozni, amelyről
tudom, hogy nem úgy fog működni – az egyházi fenntartók tanácsa szervetlenül lóg a törvényen.
Vass Péter: Érdemes lenne a Szociális Munkások Kamaráját megemlítenie a határozatnak.
Farkas Attila: Ez addig nem lehetséges, amíg a Kamaráról szóló törvény nem születik meg.
Határozat:
A 3Sz állásfoglalást fogalmaz meg, amelyben kifejezi, hogy örömmel üdvözli a Szociálpolitikai Tanács
létrehozást. Kiegészítést javasol: a területfejlesztés
esetében, illetve a regionális szociálpolitikai tanácsok
előzetesen tárgyalják meg. A 3Sz elnöksége javasolja,
hogy a 6. § (2) bekezdésében a tagsági viszony esetében az egyházak és az OÉT képviselői kerüljenek le a

(3.) Szociális Munkások Szakmai Kamarája
Szabó János: A Kamaráról szóló tervezet az ESZCSMen belüli egyeztetését követően elkészült.
Javaslat: alakuljon bizottság, amely a tárcaegyeztetéseken a 3Sz-t ki képviseli majd.
Határozat:
A tagszervezetek egy héten belül jelzik az Irodának,
hogy tagjaik közül ki kíván részt venni a munkában.
(4.) Vitaanyag a kitüntetésekről
Mányai Judit: Az elnökségi most az előző ülésen megtárgyalt javaslatok szöveges változatát vitatta meg.
Farkas Attila: a Szociális Munka Napi kitüntetési javaslatokat, a politikai államtitkárnak címezve, minden évben
május 31-ig kell Göncz Kingának címezve eljuttatni a
minisztériumnak. Kiemelte annak fontosságát, hogy minél több javaslat érkezzen be, akkor van lehetőség arra,
hogy a november 12-i kitüntetésekben alapvetően a szociális szférában dolgozók részesüljenek, és ne együtt kapjanak kitüntetéseket az egészségügyben dolgozókkal.
Ferge Zsuzsa: javasolja, hogy a kitüntetési javaslatok témájában készüljön egy írásos anyag, amely tartalmazza
az Elnökségi Ülésen eddig megbeszélteket.
Ferge Zsuzsa véleménye szerint a kitüntetési javaslatokból kimaradnak a tagszervezetek vezetői és az Elnökség
tagjai. Az oktatók között is kevés a kitüntetett.
(5.) Kitüntetési javaslatok
Határozat: az Elnökség javaslatait most azért nem közöljük, hogy az érintetteknek meglepetés lehessen.
(6.) 3Sz állásfoglalás a szociális képzések normatív finanszírozásáról
Ferge Zsuzsa: az anyagot jobban ki kell dolgozni, a nyomásgyakorlás érdekében, illetve után kell nézni, hogy
milyen kritériumok mentén sorolódnak be az egyes szakok a képzés finanszírozási kategóriákba.
Pelle József: ez a finanszírozási rendszer ellehetetleníti a
képzés feltételeit, hiszen számos munkaadó a képzőhely
ismeretében válogatja meg a dolgozóit. A 3Sz-nek jeleznie kell, hogy gond van a képzésből kikerülő szociális
munkások felkészültségével.
Ferge Zsuzsa: utána kell járni, hogy a szociális munkáso-
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kat foglalkoztatóknak milyen igényei lennének.
Határozat:
Bizottság alakul a szociális munkás képzéssel kapcsolatos problémákat összefoglaló komplex anyag kidolgozására. Felelős: Mányai Judit (koordinátor), Pelle József , Takács Imre és Szabó János (a bizottság tagjai)
(7.) Egyebek
Beszámolók:
A Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság ülése
Ferge Zsuzsa: A Társadalmi Befogadásról szóló Nemzeti
Cselekvési Terv várhatóan június elején kerül ki a nyilvánosság elé
Tájékoztató:
Július 1-3.: A „Social Platform” tanulmányútja Budapesten (magyar részről koordinálja a 3Sz);
Márton Iza: A tanulmányút programját az Elnökség tagjai
megkapják, bárki részt vehet a rendezvényen.
Alkotmánybírósági döntés
Takács Imre: az egyházi szociális szolgáltatásokat érintő
döntést hozott az Alkotmánybíróság. A döntéssel kapcsolatban az angol és a német szubszidiaritási törvényt kellene
megnézni, mert az egyházi szolgáltatók felboríthatják az
alapellátás rendszerét.

„SZOCKAFÉ”
Gyerekek a fekete dobozban?
a gyermekvédelmi rendszer aktuális problémái
A Szociális Szakmai Szövetség által 2004. április 28-án megrendezett SzocKafé célja a gyermekvédelmi rendszer aktuális
problémáinak megvitatása volt. A - Révész Magda által moderált - beszélgetésen vitaindító előadóként B. Aczél Anna, Herczog Mária, Platty István és Radoszáv Miklós vettek részt.
Már a bemutatkozás során számos probléma vetődött fel; többek között szóba került Szalai Annának Herczog Máriával készített interjúja (Ahol hiányzik a személyre szóló szeretet, Népszabadság, 2004. február 20.), illetve az ennek kapcsán megjelent két olvasói levél is (Egy befeketített dobozról…, Népszabadság, 2004. március 22. valamint Az „első vonalból”, Népszabadság, 2004. március 29.). Szó esett a gyerekvédelem
presztízséről, valamint arról, hogy mi történik a gyermekekkel
a gyermekvédelmi intézményekben. Emellett felmerült a gyerekbántalmazás témaköre, a családon belüli erőszak tükrében.
A jelen lévők nyílt szavazással döntöttek arról, hogy a felvetődött témák közül a gyermekbántalmazás témáját járják körbe.
A beszélgetésen megfogalmazódott, hogy szükséges és fontos
lenne több ilyen szakmai vitát rendezni, mert az utóbbi időben
többen tapasztalták azt, hogy menyire nincs képük a szakembereknek arról, hogy mi történik a gyerekvédelemben, legyen az
alap- vagy szakellátás, és kialakulóban van egy rosszfajta egymásra mutogatás, egyfajta hektikus idegesség. Kezd kialakulni
egy olyan nézet, amely szerint a gyermekvédelemi rendszerben dolgozni nem jelent presztízst.
Problémaként merült fel, hogy a családon belüli erőszakról
folyó vita leszűkült arra a kérdésre, hogy a családon belül
döntően az apák bántalmazzák a gyerekeket. A szűken vett
probléma megoldásának eszköze az lesz, hogy időlegesen távol
fogják tartani a bántalmazót, amihez szükség van egy intézményrendszerre. Arról azonban nincs szó, hogy mi fog történni akkor, ha több ezer ember jelentkezik, mert bajban van.

Takács Imre szóba hozta a < szocialis.szakma-admin@
primlista.hu > levelező listán a Wesley-ügy kapcsán megfogalmazott véleményeket. A jelenlévők megegyeztek abban, hogy Mányai Judit kutatásának befejeztével készüljön
egy kutatás a szakmán belüli konfliktusokról.
A következő elnökségi ülés időpontja: 2004. június 25.
SZABÓ JÁNOS és MÁRTON IZA
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nek egy másik szempontú megközelítése is. A gyerekotthonokban, könnyebben jut a gyermek szakmai segítséghez, mint a lakásotthonokban, amelyektől adott esetben távol van az anyaintézmény, és a gyerekek nehezen jutnak hozzá a szakmai segítséghez. Konklúzióként a résztvevők leszögezték, hogy ha nem
derül ki az intézményen belüli bántalmazás, az nem azt jelenti,
hogy van bántalmazás.
Megfogalmazódott, hogy nem véletlen, hogy a legtöbb gyerekbántalmazásra a nevelőszülőknél élő gyerekek esetében derült
fény. A nevelőszülők esetében a nyilvánosság, a közösségi
kontroll szerepe sokkal nagyobb, mint egy zárt intézetben. Egyszóval egy nyitottabb társadalomban sokkal hamarabb kiderül az esetleges bántalmazás.
Többen szükségesnek tartották kiemelni, hogy a gyerekvédelem
rendszerének egy differenciált szakmai hálózatnak kellene lennie, amely a gyerekek igényeihez igazodva különböző ellátási
formákat tud biztosítani. A résztvevők egyetértettek abban,
hogy a bántalmazók körébe bele tartozik a működtető rendszer
is. Kiemelték, hogy nem célszerű szembeállítani a gondozási
formákat, hiszen rendszer-szerű jelenségről van szó - vagyis,
hogy a gyermek szükségleteire reflektáló ellátásokat kellene
biztosítani. Erre azonban a jelenlegi rendszer nem alkalmas.
Arról azonban érdemes lenne beszélni, hogy melyik ellátás
mennyire hatékony, és mennyibe kerül.
Napjainkban leginkább azt halljuk, hogy mindenre a nevelőszülő a megoldás, hiszen ráadásul viszonylag olcsó ellátási forma
is. Miközben a nevelőszülők kudarcokkal küszködnek, mert túl
sok gyerek kerül ki hozzájuk, a nevelőszülői tanácsadás sem
megfelelő színvonalú, ezen túlmenően a rendelkezésükre álló
infrastruktúra sem szolgálja ki ezt az ellátási formát. Ezért tehát
az ideális helyzet az lenne, ha egy nevelőszülőnél csak egy
vagy két gyereket helyeznének el, ettől csak testvérek esetében lehetne eltérni, továbbá, ha egy vagy két gyerekkel is lehetne valaki hivatásos nevelőszülő. Mindez rendszer-szinten nem
kerülne sokkal többe, miközben a gyermekek sokkal jobban
járnának. Ehhez persze meg kellene erősíteni a támogató rendszert.
A tapasztalatok alapján nyilvánvaló, hogy a gyerekek bekerülnek az ellátásba, de ki nem kerülnek belőle. Itt emelték ki
többen az alapellátás „kapuőr” szerepét, a felülvizsgálatok, az
örökbefogadhatóvá nyilvánítás buktatóit valamint azt, hogy sok
esetben - a gyermekjóléti szolgálatokban jelentkező fluktuáció
miatt - a gyermek nem kap folyamatos képviseletet.
A jelen lévők kiemelték, hogy nem a jogi szabályokkal van baj,
sokkal inkább a fenntartókkal. A jogszabály előírja, hogy a
gyermekotthonban legyen pszichológus, de ki kéri számon a
fenntartón a jogszabályok végrehajtását? A közigazgatási hivatal kimegy az intézménybe és megkérdezi, hogy miért nincs
pszichológus. Az igazgató azt mondja, hogy erre neki nincs kerete. A hivatal ír egy levelet a fenntartónak, és a fenntartó széttárja a kezét. Magyarországon az önkormányzatok teljesen
szankcionálatlanul követhetnek el mulasztásos törvénysértést. És itt a kör bezárul …
Az egyik hozzászóló felhívta a résztvevők figyelmét egy érdekes dologra: a beszélgetés elején megegyezés történt arra nézve, hogy a bántalmazásról folyik majd a diskurzus, azonban a
vita sokkal inkább a körülményekről szólt, mivel maga a bántalmazás soha nem független a környezettől: a társadalmi környezet, az élethelyzet függvénye, hogy ki, mikor és miért lesz
bántalmazó.

Itt említendő meg az az elhangzott kutatási hipotézis, miszerint
csak részmegoldást jelent, ha a bántalmazott gyereket kiemeljük a közvetlen veszélyből, hiszen utána semmilyen garancia
sincs arra, hogy a szakellátásba bekerülve, az bármilyen igazi
alternatívát nyújtana neki … leszámítva természetesen azt a
nem kevés dolgot, hogy (a) fedél lesz a feje fölött, (b) meleg
helyen lesz, (c) enni kap, (d) jó esélye van, hogy iskolába fog
tudni járni, és (e) megvédik a családon belüli erőszaktól. Amire
pillanatnyilag a gyermekvédelmi intézményi rendszer vállalkozni tud, az, hogy kimenti a gyerekeket és elhelyezi. Az állami
ellátórendszerbe történő bekerülés azonban gyakran iskolai
diszkriminációhoz vezet, aminek hátterében számos ok áll: az
egyik az, hogy a gyermek információhiányos dokumentációval
érkezik a rendszerbe, így a gondozó nem értesül arról, hogy mi
volt a gyermek alapvető problémája. Ha értesül róla és szeretne
segíteni, nem minden esetben van olyan szakember az intézményben, aki segíteni tudna a traumák feldolgozásában, illetve
kezelni tudná a gyerek egyéb magatartásbeli nehézségeit. Kérdéses az is, hogyan alakul a családi kapcsolattartás, hogyan tudja ezt az alapellátás és a szakellátás kezelni. A gyerekek egyre
rosszabb személyiségállapotban kerülnek be azokba az intézményekbe, amelyek maguk sem tudnak megküzdeni a napi
problémáikkal. Ugyanakkor senkit sem menthet fel az a helyzet, hogy sok esetben sem a személyi sem a tárgyi feltételek
nincsenek biztosítva a gyerekek szükségleteinek kielégítéséhez.
Ennek az a következménye, hogy azok a gyerekek, akik bekerülnek a szakellátásba, egyre erőszakosabb cselekedeteket követnek el, és ellenük is egyre gyakrabban követnek el súlyos
bántalmazásokat, amelyek főként verbális és lelki természetűek. Sajnos azonban egyre többször hallani, hogy súlyos fizikai
bántalmazások is előfordulnak, amelyek a korábbi évtizedekben
sokkal kevésbé jelentkeztek – mindez valószínűleg a növekvő
feszültség és a növekvő tehetetlenség eredménye.
A jelen lévők vélekedése szerint szükséges beszélni arról, ha
vannak ilyen ügyek, azok felszínre kerülnek-e, és ha kiderülnek, akkor az intézményrendszert minősítik, vagy az érintett
személyeket, valamint ha nem derülnek ki, az azt jelenti-e,
hogy valóban nincsenek ilyen ügyek.
A résztvevők soraiból elhangzott a kérdés: elképzelhető-e az,
hogy vannak erőszakmentes szigetek, és vannak szigetek erőszakkal? A megalázás különbözik-e az erőszak értelmében a
fizikai bántalmazástól? Vajon tudjuk-e, hogy amikor erőszakot
követünk el, akkor valóban erőszakot követtünk el? Az már egy
nagyon jó dolog, hogy azt mondjuk, hogy ne verd a gyereket,
mert az tilos, az erőszak. Itt kell elkezdeni, és utána megmondani, hogy mit ne csinálj még. Tehát mielőtt megállapodunk,
hogy mit teszünk az intézményen belül az erőszak ellen, előbb
tisztázni kell, hogy mit tekintünk erőszaknak.
Mások véleménye szerint inkább az a kérdés, lehet-e olyan
gyermekvédelmet működtetni, ahol minimálisra lehet csökkenteni ezt a problémát, illetve miképpen oldható meg ez a probléma. Ha a bántalmazott gyerekek bekerülnek az otthonba, ott
kapnak-e megfelelő lelki, pszichés segítséget? Elhangzott az a
vélemény, hogy egy ország gyermekvédelmét nem lehet arra
alapozni, hogy ki az intézményvezető, itt jogi szabályozásra
van szükség. Mindemellett fontos a nyitottság, az a fajta ellenőrzési rendszer, ami egy személyes élményen, ott-tartózkodáson, egy hosszabb távú felnőtt emberrel való kapcsolattartáson
alapszik.
A vita során elhangzott a bentlakásos intézmények működésé4
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Hangsúlyosan fogalmazódott meg a szak- és az alapellátás szoros kapcsolatának fontossága. Gondot jelent, hogy az ellátás
során sehol nem érhető tetten az idő kérdése – általában
nincs kitöltve a nyilvántartási lapokon, hogy milyen határidőkhöz tartják magukat a szakemberek.
Felmerült, hogy érdemes lenne összegyűjteni a jól működő
sztenderdeket és szakmai szinten elvárássá tenni ezeket.
Elhangzott az a vélemény is, hogy a Magyarországon - ahol
születésétől jogképes egy gyerek -, olyan megközelítés alkalmazására lenne szükség a gyermekvédelemben, amely a gyerek
jogaira épül. A változás minden rendszerben alapvetően kulturális kérdés is. A szakmában nemcsak gazdasági és szervezeti
problémák vannak, hanem a hagyományok is hiányoznak. Fontos lenne, hogy a gyerekek legyenek tisztában a saját helyzetükkel, legyen joguk és lehetőségük a tájékoztatáshoz.
Az, hogy a különböző ellátási formák milyen szerepet játszhatnak ebben az egységes rendszerben, nagymértékben függ attól,
hogy milyen problémával jönnek a gyerekek. Jelentős probléma
azoknak az olyan kamaszok megjelenése a gyermekvédelem
rendszerében, akik túlnyomó részt nem a szülők hibájából kerülnek be, hanem a saját magatartásuk miatt. E kamasz gyerekek egy részének nem olyan súlyos a magatartás-zavara, hogy
indokolt lenne a speciális otthoni elhelyezésük, helyette inkább
korrekciós nevelésre lenne szükségük, nem családpótlásra.
Az elmúlt években óriási nehézséget jelentett ezeknek a gyerekek a megfelelő helyre történő elhelyezése. Gyakran megrekedtek az átmeneti otthonokban. A szakembereknek a legnagyobb
problémát az jelenti, hogy a kisebb gyerekeket, akiknek hamar
haza kellene kerülniük, megpróbálják megmenteni ezektől a
problémás kamaszoktól. Ez a kétféle társaság él együtt az átmeneti otthonokban. A harmadik speciális csoport, melynek létszáma egyre növekszik, azokból áll, akik közvetlenül a nagykorúságuk előtt kerülnek be a szakellátásba. Mint tudjuk, 18 éves
kor után kizárólag az utógondozói ellátást biztosítja a gyermekvédelmi rendszer, ennek köszönhetően nő azoknak a száma, akiket - pusztán segítő szándékkal - a 18. születésnapjuk előtt
„beutalnak” az ellátásba azért, hogy így 24 éves korukig lehessen támogatni őket. Van egy negyedik csoport - ők azok, akiknek tényleg hosszabb ideig családpótlásra van szükségük.
Azok, akik esetében nincs hazaáramlás, nem az újonnan bekerültek közül valók, hanem a korábbi évekből rendszerben ragadt gyerekek.
A csoportosítást a jelen lévők kiegészítették a pszichiátriai betegekkel, akikkel kapcsolatosan szintén közös erővel kellene a
szakembereknek fellépniük.
Szó esett arról is, hogy nem feltétlenül a szakembereken múlott,
hogy a törvény alkalmazása során válik egyértelművé, hogy a
gyermekbántalmazásnak minden fajtája (családon belül és kívül
egyaránt) tilos. Ez előbb-utóbb be fog következni, addig is
szükséges és fontos arra figyelni, hogy ne az terjedjen el generálisan, hogy mindenütt verik a gyerekeket, mert ez nem igaz.
Az elhangozott vélemények szerint általános probléma, hogy a
’97-es gyermekvédelmi törvény megszületése után alig telt el
két év, máris különböző változtatások történtek rajta. Még az
intézményrendszer átalakítása sem fejeződött be, de már véleményt mondunk a törvény egészéről, miközben a törvény működésével nem jutott el iskolás korba. Talán érdemesebb lenne
hagyni, hogy kicsit spontán alakulhassanak a jó megoldások?!
Lejegyezte: BUJDOSÓ JUDIT
3sz@interware.hu

„SZOCKAFÉ”
Két szék között a földön…
(A kórházi szociális munka problémái)
A legutóbbi SzocKafé-n a kórházi szociális munka problémái
kerültek górcső alá. A Szociális Szakmai Szövetség 2004. május 17-én megrendezett eszmecseréjén vitaindítóként részt vett
Bugarszki Zsolt, Bulyáki Tünde, Regős Judit és Szabó Lajos. A beszélgetést Szögeczki József moderálta. A témaválasztás hátterében egy korábbi SzocKafé tapasztalatai álltak, amikor is a résztvevők között volt több kórházi szociális munkás is
és a beszélgetés eredményeként felismerték hogy a nehézségeik
- amelyeket korábban egyénieknek véltek - valójában közös
szakmai problémák.
Már a bemutatkozó körben elhangzottak alapján láthatóvá vált:
a kórházi szociális munka milyensége jelentős mértékben függ
az egyes intézményektől, azok vezetésétől, a társszakmák viszonyulásától és az emberi kapcsolatoktól. Az egyik kórház
szociális munkása elmesélte, hogy ő 1977-ben kezdte el ezt a
munkát, és akkor semmilyen szakmai segítséget nem kapott. Az
akkoriban még szociális nővérnek nevezett munkakörbe került,
amit neki kellett tartalommal megtöltenie. Tanulságos volt
meghallgatni amint egy másik kórház szociális munkása hasonló történetről számolt be, csak éppen az évszám volt más: 2002.
Az egyik résztvevő szerint a kórházak leginkább azt szeretnék, ha „virtuális szociális munkásuk” lenne, aki a munkát
elvégzi, költséggel nem jár, a munkáját törvény nem szabályozza.
Szabó Lajos gondolatébresztő előadásában kitért a szociális
munka hazai kialakulására, többször utalt arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt hogyan is képzelték el a képzéseket elindító
szakemberek az egészségügyi szociális munkát. Kezdetben azt
gondolták, mindenképpen szükség van egy átmeneti időszakra,
amikor - képzett szakemberek hiányában - más szakmák képviselői töltik be az egészségügyben a szociális munkás munkakörét. Az a probléma, hogy ez az átmeneti időszak sok helyen
még ma is tart … Ennek az egyik oka a szakmai képesítési
rendszer alakulása, mely folyamat eredményeként a szociális
munkások lassanként kiszorulnak a saját munkaterületükről. Szóba került, hogy az egészségügy finanszírozása körüli
problémák felszínre kerülésével a helyzet nem javul, sőt inkább
romlik: egyre erőtlenebbek az egészségügyi szolgáltatások javítása érdekében tett lépések, szűkülnek az erőforrások és ezzel
szűkül az ellátható feladatok köre is. Alapvetően más típusú ellátórendszerre lenne szükség annak érdekében, hogy az egészségügyben dolgozó szociális munkások artikulálni tudják az érdekeiket. E felvetés kapcsán fogalmazódott meg, hogy a 3Sznek milyen feladatai, illetve milyen vállalásai lehetnek a probléma kezelése érdekében. A részvevők átgondolásra javasolták
azt a kérdést, hogy a szociális munkán belül hol helyezkednek
el a kórházi szociális munkások. Egyesek úgy látták mintha
nem is lenne számukra hely sem az egészségügyben, sem a
szociális ellátás rendszerében. Annak ellenére, hogy az elhangzott egyéni problémákból, elmesélt szakmai tapasztalatokból egyértelműen látszott, hogy e szakmának van létjogosultsága, valamint, hogy az egészségügyi szociális munkások jelentős
számban vannak jelen a szociális munkások között. Többen
utaltak rá azonban, hogy sok esetben nehézkes az együttműkö5
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dés a más területeken (pl.: hajléktalan-ellátás, gyermekvédelem) dolgozó szociális munkásokkal. A résztvevők hangsúlyozták, hogy mennyire szükséges átgondolni a társ-szakmákkal
való viszonyt is. Sok esetben csupán tájékoztatásra lenne szükség - arra, hogy a területen dolgozó orvos, pszichológus stb. legyen tisztában azzal, mire terjed ki a kompetenciája és mi a feladata az egészségügyben dolgozó szociális munkásnak.
Megfogalmazódott az érdekképviselet fontossága annak elérése
érdekében, hogy világossá váljon a szociális munkás helye az
egészségügy szervezeti hierarchiájában oly módon, hogy közben ne értékelődjön le a szakma.
A jelen lévők fontosnak tartották, hogy épp a Szociális Szakmai
Szövetség teremtett lehetőséget a témáról való diskurzusra,
valamint azt, hogy meg kellene vitatni a kórházi szociális munka jövőjét. Élénk vita bontakozott ki arról, hogy ebben mely
szervezeteknek és személyeknek milyen feladatai és lehetőségei vannak. Felvetődött, hogy a Szociális Szakmai Szövetség
alakítson egy - az egészségügyi szociális munkával - foglalkozó
munkacsoportot, amely az érdekképviseletet látná el és tevékenysége során megszólítaná az ágazati szakembereket, az érintett minisztériumokat, a Kórházszövetséget. A résztvevők szükségesnek vélték megtalálni azokat a további stratégiailag fontos
szervezeteket, pontokat, ahol világos párbeszédet lehet kialakítani. Az érdekképviselet kapcsán szó esett egy pár évvel korábbi kezdeményezésről is: egészségügyi szociális munkások alapítottak egy egyesületet, amelynek működése azonban különböző okok miatt megtorpant. A beszélgetés során többször elhangzott, hogy az egyéni (sok esetben egyedi) szakmai problémák bemutatása és megvitatása mellett rendkívül fontos, hogy a
jelen lévő egészségügyi szociális munkások megtalálják és
megfogalmazzák a közös problémákat, sőt ezen túlmenően azokat a kérdéseket, amelyek esetében intézkedésre van szükség.
A jelen lévők úgy vélték ez a beszélgetés talán egy „mérföldkő” lehet. Többen látták annak az esélyét, hogy a közeljövőben
az egészségügyi szociális munkások a 3Sz szakmai támogatásával meghatározzák közös céljaikat, kiépítsék a saját arculatukat.
A folyamat sikeréhez hosszú
távú stratégiai döntésekre
van szükség. Első lépésként
azok, akik itt jelen voltak
2004. június 3-án újra öszszejönnek majd. A következő találkozó célja egy olyan
ajánlás
megfogalmazása
lesz majd, melyben a legfontosabb közös szakmai
problémákat gyűjtik össze,
ezen túlmenően megoldási
javaslatokat dolgoznak ki azokra a hiányosságokra amelyek egyaránt adódnak a
jogi szabályozásból, a szervezeti hierarchiából, a szakmai képzés rendszeréből.
Lejegyezte:
BUJDOSÓ JUDIT
3sz@interware.hu

„TANÚSÁGTÉTEL”
SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK
3. EURÓPAI TALÁLKOZÓJA
(Brüsszel, 2004. május 28-29.)

E valóban különleges konferencia szellemiségét akkor
követjük legjobban, ha nem a segítők, hanem maguk a
résztvevők (a szegénységben és kirekesztettségben élők)
számolnak be. Halljuk tehát őket (4 csepeli szegény embert) arról, hogy mit tapasztaltak egy olyan európai konferencián, ahol az Unió valamennyi országából 4-5 szegény ember ült a „tárgyalóasztal” egyik oldalán és az
EU vezető politikusai (!) a másikon.
Magyarországról, Budapestről, közelebbről Csepelről
jöttünk a brüsszeli konferenciára. Csepel volt Budapest
legnagyobb ipari körzete. A rendszerváltozást követően
itt több mint 30.000 alkalmazott és munkás vált munkanélkülivé. A mi négy fős delegációnk is ennek a terheit
viseli (nyögi). Életmódunk, családi hátterünk, elavult
szakképzettségünk miatt nem kapunk munkát. Mindanynyian olyan civil szervezetek tagjai vagyunk, ahol hozzánk hasonló helyzetben lévő, támogatásra szoruló társainkon segítünk.
Ilyen pl. a „Csepeli Teaház”, ahol anyagi segítséget
ugyan nem tudunk egymásnak nyújtani, de rendszeres
találkozóinkon kölcsönösen lelki támaszai vagyunk egymásnak. Megismerjük egymás szaktudását és a munkahelyekkel szembeni elvárásait, és információink kicserélésével igyekszünk új munkahelyeket találni tagjainknak. Munkajogi és egyéb szakterületről előadókat hívunk, hogy felkészültségünket javítsuk és megfelelően
tudjuk megvédeni érdekeinket. Felosztottuk a kerületet
egymás közt és sorra látogatjuk a munkáltatókat, és információkat gyűjtünk tőlük a lehetséges álláshelyekről.
Hozzáértésünk szerint apró szívességekkel segítjük egymást, pl. gyerekfelügyelet, karbantartás, ruhacsere, stb.
LAJTOS SÁNDOR
lasa@freestart.hu
Egyedül nevelem 3 gyerekem. Férjem meghalt. Össz jövedelmem 96 ezer Ft/hó. Ebből a rezsi 60 ezer, marad 36
ezer (= 9ezer Ft/fő/hó!) Mire elég ez? Szinte semmire,
talán arra, hogy ne halljunk éhen. Milyen esélyei vannak
a gyerekeimnek arra, hogy ha felnőnek, ne így éljenek?
Hogy legyenek céljaik, és ne csak egy hétre előre tervezhessenek? A napi létfenntartásra fordított energiák anynyira felőrlik az ember idegeit, hogy nem tud a holnapra,
a holnaputánra gondolni. Sajnos a szűkebb környezetemben is élnek nálam rosszabb helyzetben lévő családok, akik az iskolában, óvodában kapnak csak meleg ételt, mert az utcán élnek. Anyagi segítséget nem kapnak,
mert nincs állandó bejelentett lakcímük. Egyre több ilyen családot látok magam körül. Ugyanakkor sokszor
látom, hogy hiányzik az empátia az emberekből. Néha
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még az önkormányzati dolgozókból is. A mi életünk teljesen kilátástalan!
...
A konferencia után millió kérdésem van. Vannak benyomásaim, élményszámba menő tapasztalataim egy lakható városról (ami nem csak kilométerekben mérhető távolságra van Csepeltől). Úgy érzem, mintha egyszerre
utaztam volna vissza a múltba és előre a jövőbe. A konferenciáról is ilyen kettős érzésekkel távoztam. Végig az
motoszkált a fejemben: nálunk ilyen miért nincs?! Itthon vajon miért nem találkozhatunk olyan emberekkel,
akik „felelősek” a jelenért és a jövőért? Miért is ne találkozhatnánk itthon is olyanokkal, akik ugyanúgy mint én
(mint mi), szegénységben és kirekesztettségben élnek.
Mert találkozni jó. Nagyon fontos. Fontos az a tudat,
hogy nem vagyok (nem vagyunk) egyedül.
De az is eszembe jutott az ülések alatt, hogy nagyon sok,
az EU régi tagállamaiból jött küldöttnek vajon honnét
van ilyen határtalan önbizalma? Honnét veszik az erőt
arra, hogy csak mennek, mennek előre, és nekik nem
számít, hogy közben kit gázolnak el, és kit löknek félre?
Csak védik a maguk igazát! Vagy azokét, akiket képviselnek!?
Az viszont nem tetszett, hogy némelyik küldött nem akart közösen dolgozni a „felelősökkel”, hanem csak támadta-támadta őket. Mintha nem az lett volna a céljuk,
hogy elmondják a problémáikat, és közösen találjunk rá
megoldásokat. Mi (szegények és kirekesztettek) a saját
tapasztalatunk alapján, a „felelősök” pedig a tudásuk
alapján. A „felelősök” valamiért mégis csak ott ülnek,
ahol … hát nem? És ráadásul épp ezek a küldöttek beszéltek a leghangosabban és a legtovább! (Azért a rózsaszín sál a német kalapos férfin … gyönyörű volt!)
MACZNÉ PLETSER ÁGNES

Ezen a „Társadalmi meghallgatás”-on az Unió régebbi
és újonnan belépő tagállamaiban szegénysorban élő emberek problémáit (többször inkább tragédiáit) hallgathattam végig. Megdöbbentett, hogy Spanyolországban, Portugáliában a XXI. Században micsoda körülmények között élnek európai emberek.
Őket sem, és minket sem készített fel a társadalom (a
politika) arra, hogy a mai kor kihívásainak megfeleljünk,
nem kaptuk meg azt a képzést, amivel ebben a digitális
világban, méltó körülmények között, megfelelő juttatásért, hasznossá tehetnénk magunkat.
Az ibériai félsziget országaiban még tragikusabb a szegény emberek sorsa, mint a miénk. Ott, a társdalom perifériájára szorult, szegény sorsú emberek egyedül a mezőgazdaságban találnak munkát, ahol szó szerint éhbérért dolgoznak, mert naponta csak egyszeri étkezésre elegendő a fizetésük, és istállókban alszanak!
Még az övéknél is sanyarúbb sors jutott a rejtett szegénységben élőknek. Ők a mozgássérültek vagy bármilyen fogyatékossággal élők. Nincs alájuk szociális háló
feszítve, nem látják el őket intézményesen. Orvosért,
gyógyászati segédeszközökért, mindenért ami az életüket könnyebbé tehetné, fizetniük kell, pénzük azonban
nincs.
Vegyes érzelmekkel jöttem haza. Egyrészt csodálatos
személyes élmény volt számomra, hogy eljuthattam az
országhatáron kívülre (amire saját erőmből sosem telt
volna), másrészt nagyon felkavartak a konferencián hallottak, hisz ha így élnek emberek a régebb óta EU tagállamokban, akkor vajon mikorra várhatok javulást a saját
körülményeimben?
Ugyanakkor felsejlik egy halvány remény is: hátha lesz
eredménye ennek az útnak, és akik meghallgatnak, azok
tenni is akarnak értünk valamit.
Szerintem a kormányoknak jobban kellene támogatniuk
azokat a civil szervezeteket, amelyek rászorulókat támogatnak, segítenek.
GURBAI KATALIN
Brüsszeli mesék: Vívódás
Az EAPN 3. kongresszusán Brüsszelben, a leghangosabb a legális és illegális bevándorlók képviselete volt.
Nekem szinte a lélegzetem is elállt, amikor még az illegálisan Európába érkezetteknek is szociális ellátásért, állampolgárokkal egyenlő elbírálásért, szavazati jogért érveltek. Azzal támasztották alá igényüket, hogy legtöbbjük hazáját üldöztetés és folytonos életveszély miatt
kényszerült elhagyni, azóta pedig munkájukkal ők is
hozzájárulnak Európa gazdasági fejlődéséhez. Lelkiismeretlen munkaadóik nyomorúságos életkörülmények
között éhbérért dolgoztatják őket, megfosztva mind a beilleszkedés, mind a hazatérés lehetőségétől.
Hát ez szégyen, de azért mégis csak illegális bevándorlók nem? Beoson valaki a házamba, azután csapkodja az
asztalt vacsoráért? Ennek ellenére jogos a kérdés: mi legyen az Európában, nyomorúságban robotoló illegális
bevándorlókkal? Én kitaláltam egy megoldást.
Én egy vendégszerető és segítőkész Európáról álmodom.

Egyetlen szó sem esett a konferencián arról, hogy
vallási vagy ideológiai kirekesztés előfordulna Európában.
Egyetlen pillanatig sem éreztem, hogy a jelenlévő
politikusok a társadalmi hierarchia távoli, ködös csúcsán tanyáznának.
Egyszer sem éreztem, hogy a szegényeket afféle
megtűrt rokonként kezelték volna az Egmont Palotában.
Nem tapasztaltam, hogy a szegények marakodtak
volna.
Nekem egy pillanatig sem hiányzik egyik sem. →
Minél előbb igazi európai magyar polgárrá szeretnék
válni!
LAJTOS SÁNDOR
lasa@freestart.hu
Én is részt vettem Brüsszelben a magyar civil szervezet
tagjaként egy olyan konferencián, ahol nem a politikusaink véleményére, hanem az általunk képviselt társadalom közérzetére voltak kíváncsiak az Európai Unió
szakemberei.
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Azt gondolom, inkább hazájukban kell támogatni a
rászorulókat, mint szemet hunyni az illegális bevándorlás felett. Esetleg valamilyen rotációs rendszerben munkások jöhetnének legálisan elsajátítani a korszerű technikát és munkastílust. Olyan Európáról álmodom, amely
kitárja iskoláit, és ösztöndíjjal támogatja az egyenlítői
országok fiait, hogy hazatérve népüket orvosként, mérnökként, szociológusként gazdagíthassák. Még az is előfordulhat, hogy a kampuszokban rájönnek ezek a fiatalok: élhet együtt békében masszáj kikujuval, szikh hinduval. Akár játszhatnak is egy csapatban, ahelyett, hogy
üldözik egymást. Mi itt Európában jó úton haladunk az
etnikai egyenlőtlenségek feloldása felé, legalább is jó
térképünk van hozzá. Engem egy délutáni séta Brüsszelben meggyőzött erről. Mély meggyőződésem, hogy a
soknemzetiségű Európának fontos küldetése továbbadni
tapasztalatait nem csak a technika és tudomány, de a társadalmi tolerancia és szociális érzékenység területén is.
Jó, jó …, de mi legyen az Európában, nyomorúságban
robotoló illegális bevándorlókkal?
LAJTOS SÁNDOR
Brüsszeli mesék: Férfiábránd
Pünkösd utáni kedden - két nappal a brüsszeli EANP
konferencia után - szokás szerint bekapcsoltam a reggeli
politikai tévéműsort, a fokozott adrenalin termelődés ugyanis megóv a borotválkozás közbeni elalvástól. Bizonyára nem voltam még ébren, de mintha nem is politikusokat láttam volna a képernyőn, hanem valami holdbeli
figurákat: állig felfegyverzett és talpig páncélba öltözött
zsoldosokat, akiknek mindegy mi a cél és az eszköz, egy
a lényeg: legyőzni az ellenséget.
Később utazás közben, hogy kiűzzem ezt a rémálmot a
fejemből, elővettem kedvenc emlékeimet. Mivel vegyes
nemi kromoszómákkal születtem, természetesen egy
kedves, elbűvölő fiatalasszonyról van szó, akivel a
brüsszeli konferencián találkoztam. Nyíltságával, éles eszével, barátságos és közvetlen stílusával azonnal magára vonta a figyelmemet. Az, ahogy teljes odafordulással
figyelte az eseményeket végképp rabul ejtett. Rögtön
meg is indult a fantáziám. Elképzeltem, ahogy reggeli után összetereli a gyerekeket és elviszi őket az oviba, iskolába, ezután irány a munka. Az irodában jelentéseket
ír, jelentéseket olvas, majd tárgyalásra siet. Kipp-kopp,
kipp-kopp, kopog a tűsarok a folyosón, hóna alatt tömött
irattartó kikandikáló lapokkal. Tárgyaló - iroda, tárgyaló
- iroda, így megy egész nap. Estefelé hazamegy, együtt
vacsorázik a család, majd lefekvés, mert reggel az ügyeket vinni kell tovább.
Bevallom, ezt e fiatalasszonyt bottal sem lehetne kiverni
a fejemből. Ha én valaha pártot alapítok, biztosan megpróbálom elcsábítani. Persze kétlem, hogy lenne még
egy kis társadalmi munkára ideje. Ő ugyanis Ms. Marie
Arena, a belga kormány szociális és civil ügyekért felelős minisztere, aki emellett az EU Miniszterek Tanácsában is betölti ezt a posztot.
LAJTOS SÁNDOR

Már másodízben vagyok hosszabb ideje munkanélküli.
Először a rendszerváltozás utáni privatizáció miatt, másodszor pedig az állami részvénytársaság átszervezése
miatt lettem az. Jelenleg 55 évesen esélyem sincs arra,
hogy a könyvelői képesítésemnek megfelelő munkahelyet találjak. Feléltem az összes tartalékomat és szép
lassan elindultam a teljes elszegényedés felé. Adósságaim keletkeztek a közszámlákból. Segélyért azért nem
folyamodom, mert nem akarom különféle megalázó
helyzeteknek kitenni magam. Az egészségi állapotom is
rohamosan romlik. Bevallom: egy-egy kudarcként megélt nap után én is gondolok arra, hogy jó lenne örökre
elaludni. A gyerekemmel szemben viszont nem lehetek
önző, mert neki a megörökölt adósságaim jutnának és
még a temetésemről is neki kellene gondoskodnia. A
hozzám hasonló helyzetű emberek problémáját a segélyek nem oldják meg, mert alamizsnának érezzük, és
ezért inkább lemondunk róla. Valamilyen szociális vagy
társadalmi munkához kellene kapcsolni a juttatást, és
akkor a társadalom se tekintene bennünket eltartottaknak. A szociális juttatás minimális összege pedig biztosítsa minden családtag alapvető szükségletét! Felháborító látni megtört embereket, akik egész életüket becsülettel végigdolgozták, és nyugdíjazásuk előtt a munkáltatójuk a koruk miatt mond fel nekik! Védettséget kellene
élvezniük!
Én személy szerint nem tudok beletörődni abba, hogy
nincs szükség a munkámra, és ezért elhatároztam, hogy
a LAÉT (Létminimum Alatt Élők Társasága) könyvelési
feladatait önkéntesként elvégzem.
...
Az utazást megelőzően többször találkoztunk a Liliom
utcában, ahol igyekeztünk felkészülni a konferenciára. A
repülőút csodálatos volt - még sohasem repültem. Brüszszelben ****-os szállodában laktunk - mindannyian külön szobában! Furcsa érzés volt egyedül aludni.
A konferencián 25 országból jött képviselők vettek részt,
s mivel a szinkrontolmácsok 13 nyelvre fordítottak minden szót, ezért mindenki a saját anyanyelvén beszélhetett. Az asztal „másik oldalán” számos miniszter is helyet foglalt (ír, belga, francia, luxemburgi, no és az Európai Bizottság miniszterei). Ők a műhelybeszélgetéseinkbe belehallgathattak ugyan, de ott nem kaphattak
szót. A plenáris üléseken viszont közvetlenül is lehetett
tőlük kérdezni. Mi például ezekre voltunk kíváncsiak:
„Ha az EU-ban még a kígyóuborka ívére is van
sztenderd, akkor miért nincs a szociális szolgáltatásokra?”
„Miért van az, hogy egy bizonyos társadalmi szint alatt szégyen, egy bizonyos társadalmi szint felett pedig dicsőség sok gyereket szülni?”
Egymástól meg azt kérdeztük:
„Vajon mitől olyan fene magabiztosak ezek a szegények az EU-ban, és mi miért nem vagyunk ilyenek?”
De ne rohanjunk ennyire előre. A nyitó plenáris ülés után 4 munkacsoportban folyt a tanácskozás. A mi csoportunkban pl. ilyen kérdésekről beszéltünk:
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Az EU országai nem egyformán fejlettek, ezért jó
lenne egy olyan szociális törvény, amely mindenkire
egyformán vonatkozna.
Be kellene vonni a szegényeket és az őket segítőket a
helyi döntéshozatalba.
A szegényeket segítő kisebb alapítványok pályázati
lehetőségeit megnehezítik (néha kifejezetten ellehetetlenítik) a kötelezően kitöltendő pályázati nyomtatványok. Ehhez a munkához szakemberek alkalmazása szükséges, ami komoly megterhelést jelent nekik.
Tovább kellene képezni a szociális munkásokat,
hogy a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel
kapcsolatos feladataikat jobban el tudják látni.
Almeira környékén, a mezőgazdasági vendégmunkásokat embertelen körülmények között dolgoztatják.
Tenni kellene valamit a szociális helyzetük javítása
érdekében.
Támogatni kellene a szegényeket segítő civil szervezeteket, mert jó helyre menne az a pénz.
Az illegális bevándorlók papírok nélkül nem kapnak
orvosi ellátást és szociális segítséget. Ugyanakkor
épp ők lehetnek számos betegség vagy járvány forrásai. Megoldást kell találni a helyzetükre.
A szegénység új formája van kialakulóban: a rejtett szegénység, ami olyan családokban alakul ki,
ahol csak egy kereső van, és az ő jövedelme biztosítja a többiek megélhetését. Rejtve pedig azért
marad, mert a többiek szégyellik és nem beszélnek erről.
A záró plenáris ülésen kiderült, hogy a munkacsoportokban lényegében hasonló problémákat vetettek fel. Minden korosztályt érint a munkanélküliség, a az elszegényedés különböző formái, a hajléktalanná válás problémája, a bevándorlók ügye. A politikusok valóban igyekeztek reális válaszokat adni, de sok esetben ők is csak
annyit mondhattak, hogy az adott kérdés megoldására
elsősorban a tagállamoknak maguknak kell törekedniük,
mert ez az ő belső ügyük. Ennek ellenére úgy éreztük,
hogy sikerült „hallatni a hangunk” és elhatároztuk, hogy
itthon is elkezdünk „szervezkedni” a szegények körében.
Jó lenne itthon is egy hasonló konferenciát tartani...
BODNÁR EMMA

TÁRSADALMI KIREKESZTÉSRŐL

SZEGÉNYSÉG
Szegénységben élnek azok, akiknek jövedelme és egyéb
anyagi forrásai nem teszik lehetővé, hogy az adott társadalom normái szerint elfogadhatónak minősített körülmények
között éljenek. A szegénység okozza halmozottan hátrányos helyzetüket a munkanélküliség, alacsony jövedelem,
rossz lakáskörülmények, hiányos egészségügyi ellátás, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz, a kulturális és rekreációs lehetőségekhez való hozzájutás ellehetetlenülésének
formájában. A kirekesztődés és marginalizáció következtében olyan gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységekben való részvételből szorulnak ki, amely mindenki más
számára elfogadott és megadatott, és ezáltal az alapvető
emberi jogaikat csak részben vagy egyáltalán nem gyakorolhatják.
TÁRSADALMI KIREKESZTÉS
A társadalmi kirekesztés az a folyamat, melynek során az
egyén a társadalmi perifériára szorul. Szegénységük, az
alapvető hozzáértésük és az élethosszig tartó tanuláshoz
való jog hiánya, vagy akár a velük szemben gyakorolt
diszkrimináció megfosztja őket a társadalomban való teljes
körű részvételtől. Ezáltal még távolabb kerülnek a munkavállalás, a jövedelem és a tanulás lehetőségétől, sőt a szociális és közösségi hálózatoktól, valamint az abban végzett
tevékenységektől is. Ritkán vagy egyáltalán nem jutnak
hatalmi pozícióba vagy a döntéshozói testületek közelébe,
ezért úgy érzik tehetetlenek és nincs beleszólásuk olyan
döntésekbe, melyek napi szinten befolyásolják életüket.
ABSZOLÚT SZEGÉNYSÉG
Abszolút szegénységben élőnek nevezhető az, aki életvitel
szerűen nem képes alapvető szükségleteit anyagilag biztosítani, úgy mint lakhatás/fűtés/villany/víz, élelem, ruházat,
személyes higiéniai szükséglet, egészségügyi ellátás, közlekedés, televízió/telefon, valamint ajándék, illetve összejövetel kulcsfontosságú események alkalmával.

„HAJSZOLT”-Közgyűlés
A delegált szerkesztőként, hónapokon keresztül úgy éreztem, hogy nagyon kevés az, amivel dicsekedhetnénk, hiszen a mi szervezetünk is ugyanolyan sérülékeny, mint a többi. Mondhatnám „hozott anyagból” tartottuk meg a „Hajszolt” Egyesület közgyűlését
2004. április 28-án, a BMSZKI-ban. A régi vezetőség beszámolóját leginkább azok kritizálták, akik nem jöttek „együttműködni”.
Az alkotó hozzászólások viszont az összefogásról szóltak. Jó volna már a megosztottságot elfelejteni. Jó volna, ha nem volna különbség a főváros és vidék, kelet és nyugat között, ha az információ midenhova, időben elérne. Jó volna, ha megtalálnánk helyünket az európai hajléktalan-ellátásban, és ott is találnánk partnereket. Többre mennénk, ha a vérkeringésben mindenki benne volna,
ha mindenki érezné ennek szükségességét. Pelle József szerint a hajléktalan ellátásban dolgozók igenis összetartóbbak, lelkesebbek, mint más szociális terület, és ez minden összejövetelünkön, konferenciánkon meglátszik.
Új elnökséget is választottunk. Elnök lett: Sütő Csaba, 143 szavazattal. Alelnök : Pelle József. Az elnökség tagjai: Bakos Péter,
Lőcsei Attila, Böhm Sándor, Zsabka Attila, Szmrtyka Imréné. Az elnökség kiegészül a régiók elnökeivel. A Felügyelő Bizottság elnöke: Szigmár Márta, az Etikai Bizottság elnöke Papp Katalin lett.
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„AZ IZRAELI SZEGÉNYSÉGRŐL”
INTERJÚ DR. YOSSI KORAZIM-KŐRÖSYVEL

[Az eredeti változat megjelent: Szombat, XVI/2, 2004. február
Az eredeti fordítás szövegét kissé gördülékenyebbé tettük.]

Dr. Yossi Korazim-Kőrösy 1957-ben, 10 évesen került Izraelbe. A New York-i
Columbia Egyetem Szociális Munka Szakán szerzett PhD-t. Jelenleg az Izraeli
Szociális és Népjóléti Minisztérium főmunkatársa, a szociális munka és a közösségi szociális munka országos hírű szakértője.
A szegénység és az elszegényedés kérdése Izraelben az utóbbi években egyre
fontosabb kérdéssé válik. Az intifáda nyomán megjelenő gazdasági válság miatt
a társadalom egyre növekvő részét fenyegeti a leszakadás, a gazdasági ellehetetlenülés, miközben az erre költhető állami erőforrások egyre csökkennek.
2003. nyarán az „Egyedülálló anyák mozgalma” a politikai párbeszéd egyik
fontos elemévé tette a szegénységet.
Mi számít ma Izraelben szegénységnek, kik számítanak szegénynek?
Izraelben úgy számítják ki, hogy ki a szegény, hogy a családok összes jövedelmét összeadják, és az országos középérték 50 %-át fogadják el szegénységi küszöbnek. Ez azt jelenti, hogy aki ez alatt a küszöbérték alatt él, az szegénynek
számít Izraelben. Ez persze egy relatív jellegű számítási módszer: az, hogy ki
szegény Izraelben, összefügg azzal a kérdéssel, hogy mennyire gazdagok a gazdagok.
Kik esnek Izraelben ez alá a küszöb alá, és mit lehet róluk tudni?
Ma már elég sokat lehet róluk tudni, mert egyazon módszert használunk már
több mint 20 éve. A húsz év távlatában már kirajzolódtak az izraeli szegénységi
trendjei. Azt lehet látni, hogy a legszegényebbek Izraelben azok a sokgyerekes
családok, ahol a családfő nem dolgozik, az egyedülálló szülők, az izraeli arabok,
és az izraeli ortodox családok. Ezek azok a csoportok, ahol a szegénység a legsúlyosabb. De az utolsó két-három évben beszélnek egy új csoportról, a dolgozó
szegényekről is. Ma ők a szegények 36 %-át jelentik, holott náluk a családfő
dolgozik. Ezekben a családokban a családtagok dolgoznak, de olyan keveset
keresnek, hogy a gazdagokkal összehasonlítva mégis a szegénységi küszöb alatt
élnek.
Nagyságrendileg miről van szó? Hányan vannak a szegények?
A családok 17,7 %-a szegény, vagyis 343 ezer család, 1,3 millió ember. A 18
éven aluliaknál, vagyis a gyerekeknél 28 % ez az arány, vagyis 605.000 gyermek esik a szegénységi küszöb alá. Izraelben most egy kicsit több mint 6,5 millió lakos él. Az utóbbi években igen jelentős emelkedés észlelhető ezekben az
adatokban. S persze a következő kérdése az lenne, hogy mivel magyarázom
ezt? Izraelt jóléti államként ismerték a hetvenes évek végéig. A nyugati
sztenderdek szerint. De aztán, amikor Reagen Amerikában és Theacher Angliában is elkezdte a neoliberális ideológiát hirdetni és megvalósítani, akkor hirtelen
az izraelieknek is megtetszett az a gondolat, hogy talán le lehet faragni az állami
kiadásokat, és az 1980-as évek óta döntő mértékben kinyílt a jövedelmi olló a
szegény és gazdag családok jövedelme között.
Hogyan viszonyul a problémához az állam? Miféle segítségeket kapnak
a szegények?
Az államnak két fő szolgáltatása van: a társadalombiztosítás és a szociális szolgáltatások csoportja. Az első kategória a munka nélkül maradtaké, akik kapnak
ugyan munkanélküli segélyt, de a segélyek megszerzésének kritériumai az utóbbi években nagyon le lettek szorítva. Aztán persze az öregek kapnak, a rokkantak, a fogyatékosok és a leszázalékoltak. Az öregek, az egyedülálló szülők és
min-den-ki más, akinek a havi jövedelme alacsonyabb az átlagjövedelem 40 %ánál, az kap jövedelempótlékot. Ezek a pótlékok az utolsó tíz évben jelentősen
megemelkedtek. Miközben politikusaink azt gondolják, hogy e körben sok az
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indokolatlan
igénybevétel,
valójában ennek pont a fordítottja igaz. Ezek az összegek a
biztonsági problémák, a palesztin intifáda és az általános
gazdasági válság miatt nőnek.
Most komoly gazdasági válságot élünk át Izraelben, és emiatt a munkalehetőségek száma
rohamosan csökken. Ehhez
még hozzá kell számolni a
több mint egymillió új bevándorlót, akiknél szintén eltelik
legalább három-négy-öt év,
mire a munka szempontjából is
integrálódni tudnak. Rengeteg
külső oka van annak, hogy a
szegények szegények. 99,9
százalékuk nem azért szegény,
mert ezt választotta, hanem
azért, mert ilyen a helyzet.
Talán egy csoportra lehet rámutatni, akik választják ezt a
szegénységet, az ultra-ortodox
zsidókra. Nekik olyan az életstílusuk, hogy kevésbé fontos
nekik, hogy miféle munkát találnak, a vallásos tanulás, a
szent könyveknek a tanulása
számukra fontosabb, mint a
napi munkába-járás. Ezekben a
családokban mostanában nagyon érdekes folyamat zajlik
le: egyre több fiatal, ultra-ortodox asszony dolgozik otthon a
lakásából távmunkában, valamely számítógépes high-tech
cégnél.
Az állami szolgáltatások másik
csoportja a szociális szolgáltatások. Ide tartoznak az olyan
közösségi szolgáltatások, mint
pl. a gyermekfelügyelet megszervezése, a széles körű társadalmi egészségügyi és szabadidős segítségek, szolgáltatások,
a helyi közösségi házak tevékenységének támogatása és a
bölcsődék, óvodák napközik
állami támogatása.
Elég segítséget ad-e az állam?
Hát persze hogy nem elég, de
erre sokkal bonyolultabb dolog
válaszolni. Először is nagyon
fontos lenne, hogy végre már
igazi béke legyen Izraelben, és
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akkor a munkalehetőségek száma meg fog szaporodni. Addig, ameddig
ez nincs, beszéltünk arról, hogy az állam milyen támogatásokat adjon
a szegény társadalmi
csoportoknak. Az állam
továbbképzést biztosít azoknak a munkavállalóknak, akiknek bezárták a
munkahelyét. Átképezik
őket a jövő technológiájára, a jövő munkahelyi
szükségleteire. E bonyolult történetbe az is beletartozik, hogy az utóbbi
években Izrael százezerszámra vonzza a külföldi
vendégmunkásokat, és
ezek a vendégmunkások
komolyan kihívást jelentenek az alacsony szakképzettséget
igénylő
munkahelyek tekintetében. Ez is komoly probléma Izraelben. Most a
kormány próbálja a jobb
kezével kikergetni azokat, akik szabálytalanul
maradnak itt, de a másik
kezével meg Jumbo repülőgépeken hozza őket
Kínából, Thaiföldről, a
Fülöp- Szigetekről, Törökországból és KeletEurópából. Szóval a szegénységi probléma szociálpolitikai szempontból
nagyon bonyolult. Átfogó politika nincs, csak
koncepciók vannak. De
ezek végrehajtásához valakinek felelősséget is
kéne vállalnia. A koncepciók aránylag világosak: béke, hazaküldeni a
külföldi munkásokat, a
felnőttek oktatása, átképzése. Ha béke lesz, jönnek majd a turisták, és a
szállodaipar is fellendül
… Hát erről van szó.
SHIRI ZSUZSA
Jerusalem
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nyolításáról, az önrész biztosításáról, arról, hogy miként lehet sikeres pályázat esetén a likviditási problémákat áthidalni. Nehéz lesz megírni pályázatot, de lebonyolítani még
nehezebb, mert szinte tisztán piaci viszonyok közé kerülnek
a szervezetek. Többek szerint csak egy szervezetfejlesztésen átesett pályázó lesz képes a programot sikeresen megvalósítani. Ezzel szemben egy sikertelenül megvalósított
pályázat gyakorlatilag csődbe vihet egy szervezetet. E nehézségek ellenére a kollegák mélyen átérezték, hogy az, aki
nem lép erre az új útra, az valószínűleg végérvényesen lemarad, és szolgáltatásainak színvonala jóval alacsonyabb
lesz.
Harmadik szekció:
A szállásnyújtó szolgáltatások szakmai programjai
Győri Péter: Sok időt nem töltöttek el azzal, hogy a címet
értelmezzék, mert értelmezhetetlen volt számukra, de ez
senkit nem riasztott el, a szekció nagyon sikeres volt. Felvázolták a „Vecsei-Breitner féle céltáblá”-t, értelmezni
próbálták a „magintézmény”-t, és azon a nyomvonalon
próbáltak tovább haladni. Nagyon sok érdekes javaslat érkezett a koncepcióval kapcsolatban, illetve arról, hogy ki
hogyan képzeli el a saját intézménye helyét az elkövetkező
időszakban.
Központi célként kell kitűznünk, hogy lakóinkat ne „hospitalizáljuk” az intézményeinkbe, hanem közösen keressünk
kivezető utakat és fordító-pontokat, hiszen már túl ismerjük
azt a helyzetet, hogy a fapadokon évek óta ugyanazok az
emberek laknak, és így intézményeink egyre-másra bedugulnak. A szekcióban - a hajléktalanságból kivezető út lehetségességét bizonyítva - néhány sikeres, gyakorlati példa
is elhangzott. Ezek lényegében az egyéni esetkezelések és a
csoportfoglalkoztatások összehangolásán alapultak. Mindezeken túl, még a korlátozások módozatairól is beszélgettünk.
Negyedik szekció:
Rehabitiláció – reintegráció?
Horváth Olga: A szekció egyik célja az volt, hogy keltsünk
érdeklődést a rehabilitáció és reintegráció témája iránt. Az
érdeklődés valóban nagy volt. A beszélgetés során azt gondoltuk végig, hogy a hajléktalan ember rehabilitációja milyen tevékenységeken keresztül valósulhat meg, és e tevékenységeknek hol van a helye a szociális ellátó rendszerben. Egyértelműen megfogalmazódott, hogy a fizikai rehabilitáció nem képzelhető el az egészségügyi rendszerrel
való kapcsolódási pontok, és partneri viszonyok nélkül. A
foglalkoztatási rehabilitációból pedig a munkaerő-piaci
érintkezés nem zárható ki. A szociális rehabilitáció is feladata kell legyen a szociális és hajléktalan-ellátó rendszereknek. E fogalmak tisztázása során teljes konszenzusra jutottunk.
Megpróbáltuk meghatározni a rehabilitáció és a reintegráció kölcsönös viszonyát. A reintegrációt célkategóriaként jelöltük meg, mely csak bizonyos eszközök, feltételek megléte esetén valósulhat meg. Nem minden ember reintegrálható. A reintegráció szükséges előfeltétele a rehabilitáció.
A koncepció kapcsán elhangzott, hogy állást kellene foglalnunk arról, hogy az alkohol-beteg és a pszichiátriai beteg
emberek rehabilitációja a hajléktalan ellátó rendszerben

HAJLÉKTALANÜGYI KONFERENCIÁRÓL

(A „Vecsei-Breitner”féle céltábla
és további hajléktalanügyi fejlemények)
„Hajléktalanügy az Európai Unió tükrében” címmel rendezett konferenciát a Hajléktalanokért Alapítvány és az
NCSSZI a közelmúltban Balatonföldváron.
Még 1992-ben, Tatabányán találkozott először egy maroknyi lelkes hajléktalan-segítő, az akkori „szakma” képviseletében. Örömmel konstatálom, hogy „akiket a szakterület
füstje megcsapott”, sokan a mai napig kitartottak. Örömömre szolgál továbbá az is, hogy rengeteg az új arc a fiatal
képzett második generációból.
A konferencia is a régi szép időket idézte - a jég megtörni
látszik. Ismét „nagyon együtt van” a szakma, amihez vitathatatlanul hozzájárult - a kimagaslóan jó szervezésen túl Vecsei Miklós, aki hihetetlen érzékkel, kohéziós képességgel hozta ismét össze a különböző érdek- és szakmai csoportokat, határterületek képviselőit, vidékieket és pestieket,
valamint Ghyczy Gellért, aki hoppmesterként igazi házigazdája volt a rendezvénynek.
Továbbá itt kapták meg hivatalos miniszteri kijelölésüket öt évre a regionális módszertani intézmények: az erőfeszítések beértek, mint a nemes óbor! Ez a terület elismerését is jelenti, óriási előrelépés, közös siker!
A konferencia középpontjában az Európai Uniós csatlakozás után ránk váró változások, stratégiák, valamint a hajléktalanügyi koncepció első olvasatának ismertetése álltak. Egy HÁLÓ-beli önálló konferencia-szám megjelenéséig álljon itt néhány összefoglaló gondolat.
Örömmel hallgattuk Oross Joli köszöntőjét, aki 1990-től
Pro Domoként bábáskodott mellettünk. Az ő és Gyuris Tamás előadásából is nyilvánvalóvá vált, hogy aki nem tud élni az EU új pályázati lehetőségével, az lemaradhat a fejlesztésekkel a forrásokért folyó vetélkedésben.
Íme a konferencia öt szekciójának rövid összefoglalója:
Első szekció:
Az utcai szociális munka szükségletei, háttere
Lőrincz Norbert: az utcai szekcióban aggodalmát fejezte ki
az ESZCSM pályázati kiírásával kapcsolatosan, a 2.000 fő
feletti települések népkonyháinak üzemeltetését, illetve az
utcai szolgálatok működési engedélyeztetését illetően. A
probléma azonban időközben megoldódni látszik: óriási
várakozás előzi meg az utcai normatíva bevezetését.
Második szekció:
A strukturális alapokra való pályázati lehetőségek
gyakorlati kérdései
Gyuris Tamás: A szekció résztvevőinek a fejében már kész
pályázati tervek vannak. Sok helyen kiszolgáltatottságot
eredményez a fenntartóktól való függés. Alapvető feltétele
a sikeres pályázatnak a pályázó szuverenitása és a gyorsaság. Több szervezet is pályázik nappali centrumok létesítésére. A szekcióban szó volt a közbeszerzési eljárások lebo-
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együttműködés

vagy valamely speciális intézmény rendszerben történjen-e.
A foglalkoztatási rehabilitációhoz fontos lenne a szociális
gazdaság megteremtése és piaccá szervezése. Kellenek olyan rendszerek, amelyhez - nem biztos, hogy szociális intézményeknek kell foglalkoztató szervezetté válniuk - támogatott piacra lenne szükség a fenntarthatóság érdekében.
Fontos, hogy partnerségi viszonyban kell a rendszereket kiépíteni.
Ki kellene dolgozni a hajléktalan emberek rehabilitációjának és reintegrációjának elméletét és gyakorlatát. Olyan ernyőszervezet létrehozására lenne szükség, amely ezeknek a
foglalkoztatási rehabilitációt megvalósító műhelyeknek a
szakmai hátterét (szervezetét) képviselné, amely szakismeretek nyújtásával segítené ezeket a szervezeteket a létrehozástól a megvalósításig.

2004. május 18-19-én zajlott az INTERREG IIIA (regionális együttműködés kialakítását célzó) pályázat utolsó, Győrben tartott fordulója. Az INTERREG IIIA pályázat az osztrák régiókkal határos cseh és szlovák területek bevonását is
lehetővé teszik (lásd a lenti térképen!). A győri találkozón
mind a 4 ország képviselői jelen voltak - magyar részről a
HAJSZOLT Egyesület.
A programban kissé irigykedve hallgattuk, hogy Ausztriában a munkaviszonnyal soha nem rendelkező személy is
jogosult rendszeres segélyre.
A második napon az osztrák partnerek plenáris keretek között mutatták be az EQUAL program eredményeit. Elsőként Ingrid Zirngast az bécsi üdvhadsereg képviselője
adott betekintést a „Ways to work” nevű projektbe. Ebből
közlünk most egy rövid áttekintést.

Ötödik szekció.
Szolgáltatástervezés, kapacitásbővítés?
Gurály Zoltán: Ez is egy „beszélgetős” szekció volt, a bemutatkozási kör egy kicsit hosszúra nyúlt, de sikerült megismernünk az ún. „bónos” rendszert. Azt a „házi feladatot”
kaptuk, hogy ki, mit kezdene egy 1.000 férőhelyes bővítési
lehetőséggel. Mindenki gondolkodott, de egyben félt is a
lehetőségtől, hisz nem kellene feltétlen férőhelyekre fordítani ezt a pénzt. Kiderült, hogy a hagyományos intézményi
ellátáson túl nagyon sokan, alternatív lakhatási programokat is működtetnek, melyekről jó példákat hallottunk. Senki
nem gondolja, hogy a hajléktalan ember azonos lenne az
ággyal, a férőhellyel. A koncepció-tervezetet
megerősítő példák is elhangzottak, ahol az
utcáról bekerült ember meg tudott maradni az
albérletében. Ez „rímel” a Breitner előadásban elhangzottakkal, azaz, hogy minél magasabb szinten van valaki a hajléktalan ellátásban, annál alacsonyabb szintű az önállósága,
annál kevesebb esélye lesz kapcsolati szinten
arra, hogy önállóan tudjon majd élni.
A nappali ellátási centrumoknak mindenki
örül, sokféle elképzelés létezik ezzel kapcsolatban: többek közt a képzés és a foglalkoztatás, amelynek kialakításában a regionális
módszertanok is részt akarnak venni.

A munka világából kiesők két csoportját nevezte meg:
Az első csoportba tartoznak azok, akik pályázhatnak munkaügyi segélyre és pénzügyi támogatást is kapnak az osztrák Munkaügyi Központtól.
A második csoportot azok alkotják, akiknek vagy nem volt
munkaviszonyuk, vagy nem jogosultak a munkanélküli segélyre. Azonban ezek az emberek sem esnek ki a segélyezettek köréből, a
szociális ellátó rendszer gondoskodik róluk és rendszeres
szociális segélyben
részesülnek.
A korábbi elegendő
munkaviszonnyal
rendelkező első csoportba tartozók jogosultak arra, hogy továbbképzési programokban vagy számítógépes képzéseken
részt vegyenek. Ezek
az emberek Munkaügyi Központ gondoskodását élvezik.
A másik csoport tagjai kiszorulnak a
gondoskodásból, így
nagyon távol kerülnek a munkaerő piactól. Lehet, hogy
soha nem dolgoztak azelőtt, lehet, hogy 10 éve munkanélküliek, nincs végzettségük, számos szociális problémájuk
van, eladósodtak, vagy éppen hajléktalanok. Legtöbbjük alkoholfüggő, viselkedésbeli problémák is vannak, esetleg fizikálisan vagy mentálisan sérültek, nincs kapcsolatuk a családjukkal.

Vecsei Miklós, a szekciók összefoglalásában
kiemelte, hogy konszenzus látszik kialakulni
abban, hogy ha a jövőben lehetőségünk lesz
fejlesztésekre, akkor ne új ágyakat akarjunk
létrehozni! „.Jó ebben a szakmában, szakmai
közösségben dolgozni! Ez egy jó és jól szervezett csapat, melyre a többi szakterület joggal
lehet irigy! Ne feledjük, a sárga négyzet mi
vagyunk a - Bánfalvi István által felvázolt Szolid Koncepció hálózati erdejében.”
Viszontlátásra az októberi FEANTSA konferencián Budapesten!
SZEMERÉDY ZSOLT
TÓTH TÜNDE
DEBRECEN, REFOMIX KHT.
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A választás szabadsága

Félig üres pohár

Kezedben a döntés!

Félig telt pohár

Ezek az emberek alkotják a projekt célcsoportját.
Az Üdvhadsereg szorosan együttműködik a bécsi Szociális
Irodával. Egy közös megállapodás teszi lehetővé, hogy a
projektben részt vevő emberek bizonyos pénzösszeget keressenek a részmunkaidős foglalkoztatás keretében.
A projektben résztvevők hetente 10-35 órát dolgoznak. A
projekt több szervezet partnerségére épül.
Hogyan működik ez a partnerség?
Egyrészt a Szociális Iroda irányítja hozzájuk a klienseket.
Elsőként egy olyan „Clear it” nevű egységhez irányítják az
embereket, ahol tisztázódik a helyzetük és a projektben
résztvevő három foglalkoztató szervezet közül az egyén
képességének állapotának legmegfelelőbb munkahelyre
tudják őket irányítani.
Az ide irányítottak az esetek túlnyomó részében alkoholproblémákkal, mentális rendellenességekkel, eladósodással
küzdenek vagy jelenleg hajléktalanok, esetleg korábban azok voltak, vagy börtönből szabadultak.
A projekt során elsőként a napi rendszerességhez kell hozzászokatni őket, ezért csak napi három órát dolgoznak. Ez
egy nagyon kis és személyre szabott projekt, mindössze öt
ember dolgozik délelőtt, öt délután. Egy betanító munkás is
dolgozik velük és felügyeli a munkájukat. Az elvégzett
munkáért a dolgozók órabérben részesülnek, illetve a szabadságra is elmehetnek. Fő jövedelmüket a Szociális Irodától kapott segély képezi. Ezt kiegészítendő kapják az órabért az adott munkahelyen.
Mivel is foglalkoznak itt az emberek?
Kisebb ajándéktárgyakat gyártanak: képeket, bábokat.
Óvodai székeket újítanak fel. Az ajándéktárgyakat a műhelyükben, illetve kisebb piacokon értékesítik. A termékekre
ugyan nagyobb piaci igény lenne, de kicsi a műhelyük, ezért nem tudnak többet termelni.
Ezeknek az embereknek még nem volt tényleges munkatapasztalatuk. Szeretnének ugyan dolgozni, de félnek is az
első lépés megtételétől, a munka világába való visszatéréstől.
Az itt dolgozók ingyenes orvosi vizsgálatban is részesülnek, ami a projekt beindulása óta nagyon népszerű, mind a
kliensek, mind a munkaadók körében.

A szükségesnél kétszer
nagyobb pohár

nagyon szigorú törvény rendelkezik arról, hogyan válogassák szét a hulladékokat. A belépéshez nem szükséges
végzettség, de a munka során meg kell szerezni a képesítést a hulladék válogatásához. Ennek érdekében logisztikai ismereteket is tanulnak. A munka elég erős
motivációt kíván, mivel jóval nehezebb és sokkal másabb
a munkaszituáció, mint az ezt megelőző.
A harmadik projekt partner a Caritas, amely a legmunkaigényesebb feladatot biztosítja. 25-35 órát dolgoznak hetente, ráadásul ebben a harmadik fázisban a fő jövedelmet jelentő segély megszűnik, munkaszerződést valamint „rendes” fizetést kapnak. Különböző helyeken
dolgoznak, mint pl. a bécsi tűzoltóság, gondnokságot vállalnak házaknál, vagy bentlakásos otthonoknál, ahol kertészkednek, vagy parkgondozói feladatot látnak el. Az
adott munkahelyen a szakképzettektől kapnak utasításokat. Új probléma vetődött fel. Sajnos a fizetés, amit kapnak gyakran alig elég a túléléshez, nem sokkal több, mint
amennyi a segélyük volt. Ez egy igazi csapdahelyzet,
mert a fizikai, illetve mentális rendellenességeik miatt
nem dolgozhatnak többet .
A foglalkoztatás fő célkitűzése, hogy megpróbálják megtanítani egy munkanap beosztását, struktúráját. A kliensek akarnak dolgozni, de sajnos fizikai, mentális korlátaik miatt a harmadlagos munkaerő piacra szorulnak. (Az
előadó néhány posztert is hozott, amelyen a „Ja, ich will”
felirat volt olvasható, és egy munkaeszközt a kezében
tartó nő vagy férfi.) A projekt keretében megtanítják őket
az információhoz való hozzáféréséhez, illetve az egészség
megőrzésére. Minden két hétben szupervíziós csoportfoglalkozás van, pszichológus vezetésével. Lehetőség nyílik
arra, hogy munkaszituációs problémájukról beszéljenek.
A program végeztével (1 év múlva) újra visszakerülnek a
fő elosztó egységhez („Clear it”), ahol megnézik, hogy
mennyit fejlődtek és esetleg hova helyezhetők el.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy elég kevés ez
az idő ahhoz, hogy a szociális helyzetüket stabilizálják.
Sajnos jelenleg nincs olyan lehetőség az osztrák munkaerő piacon, ahol hosszabb távon tudnák őket foglalkoztatni.
Lejegyezte: BAKOS PÉTER
és SZEMERÉDY ZSOLT

A projekt második partnere a Volkshilfe, hulladékválogatási
munkalehetőséget biztosít a résztvevők számára. Ez egy
magáncéggel kötött együttműködésen alapul. Ausztriában
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XENO.HU
A Kurt Lewin Alapítvány kiadványa

Miről szól ez a füzet? A gyűlöletről, az elutasításról, az idegenellenességről. A füzet címe XENO.HU, ahol a ’xeno’
előtag az „idegenre”, a „másra” utal, a ’xenofóbia’ szó pedig
idegenellenességet, idegengyűlöletet jelent.
Kik ezek az idegenek? A szélsőséges ideológiák gyűlöletének fókuszában egyaránt megtalálható a zsidóság, a cigányság, a feketék, esetenként az arabok, az amerikaiak, a franciák, a románok, a szlovákok, a szerbek, a kínaiak, a homoszexuálisok, az újságírók, a drogosok, a szociológusok,
az ateisták, a buddhisták, a tőkések és a kommunista érzelműek. De megtalálhatók a magyarok is, hiszen az idegenellenességnek, sovinizmusnak éppen úgy nem szab
korlátot az államok határa, mint egy súlyos környezeti
katasztrófának.
Az idegenellenes ideológiák szerint – melyek jellemzője, hogy mindig szélesebb és egyszerűbb összefüggéseket, sőt összeesküvéseket lát a társadalom jelenségei
mögött – Magyarországot (és a világot) New Yorkból
és/vagy Tel-Avivból (Izrael), és/vagy Moszkvából
(Oroszország, a volt Szovjetunió fővárosa), újabban
Brüsszelből (az Európai Unió központja) irányítják. A
füzet az interneten és a könyvesboltokban fellelhető
könyvekhez, szövegekhez, képekhez, honlapokhoz,
dalokhoz kíván magyarázatot fűzni anélkül, hogy
szerkesztői meg lennének róla győződve, értelmezésük és
magyarázatuk tekinthető az egyedüli igaznak.
A XENO.HU füzet a Kurt Lewin Alapítvány TÁMASZ programjának keretében készült
2004-ben, mely célja a
magyarországi diákok és tanárok előítéleteinek csökkentése, valamint
a hátrányos helyzetű tanulók állampolgári és társadalmi ismereteinek elmélyítése. További információ a www.kla.hu oldalon érhető el. A füzet Magyarország Európai
Uniós csatlakozásának tiszteletére
készült 3.000 példányban a Holland Nagykövetség MATRA-KAP
Programja támogatásával.
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1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel.: (1) 2162866 E-mail: 3sz@interware.hu Web:
www.3sz.hu; www.halo.szochalo.hu
E SZÁM SZERKESZTÉSÉBEN
KÖZREMŰKÖDÖTT:
Eszik Zoltán, Farkas W. Attila, Juhász
Mihályné, Karmazsin Eszter, Márkus
Krisztina, Márton Izabella, Szoboszlai
Katalin
E szám felelős szerkesztője:
DR. SZISZIK ERIKA
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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