A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
X. évfolyam 6. szám 2004. június
Gosztonyi Géza: “Fundraising”, avagy
mit tanulhatunk az egyházi szervezetektől?
Számomra egy percig sem kétséges, hogy a legjobb “fundraising”, azaz
“pénzforrásszerző tevékenység” az egyházi szervezetek körében zajlik. Az
persze már igencsak kérdéses, hogy találnánk-e olyan “fundraisert”, azaz
“támogatás-szervező”-t, aki az egyházán belül zajló támogatás-szerzés
eredményességének okait számunkra meg tudná indokolni és a nonprofit
szervezetek számára felhasználható tapasztalatokat át tudná adni. E hiátus
magyarázata roppant egyszerű. Az egyházon belül zajló pénzszerzési akciók a nonprofit szervezetek döntő többségéhez hasonlóan - nem önálló szaktevékenységként elkülönült szakemberek tervszerű munkájának eredményei, hanem sokkal inkább az egyházak évszázados hagyományaira vezethetők viszsza.
Ha viszont megpróbáljuk végiggondolni az egyházak pénzgyűjtési sikereinek okait és módszereit, akkor olyan “titkokra” jöhetünk rá, amelyeket mindennapi pénzszerzési kísérleteink során eredménnyel alkalmazhatunk. Miről
is van tehát szó? Egy tevékenység és pozíció - a “fundraising” és a “fundraiser” - önállósodási folyamatáról, illetve annak kezdetéről.
Az egyes szakmák kialakulásának és specializálódásának folyamata jellegzetes és egymáshoz meglehetősen hasonló forgatókönyv szerint zajlik. Egy
egészen “közeli” példát említve: az ősközösségi varázslót egy idő után - ami
a szakmai sajátosságok kialakulásához kellett - borbélynak, felcsernek, majd
orvosnak kezdték el nevezni. Analogikusan: a heti egyszeri istentiszteletek
során a hívektől gyűjtött adományok megszerzésének “munkáját” sem tekinti
egyikünk sem annak, ami: “fundraising”-nek, pedig a tevékenység lényegét
tekintve, a perselyezés valójában klasszikus “fándrézelés”, a perselyező sekrestyés és a ministránsfiú pedig ”adománygyűjtő önkéntes”. Első levonható
tanulságunk, hogy a heti rendszerességgel perselyező egyházak tervszerű
rendszerességgel (1) “fándrézelnek” - mégpedig évente legalább 52-szer! (A
sátoros ünnepeket nem is számolva!).
Vajon találnánk-e nonprofit civil szervezetet, amelyik ilyen rendszerességgel
kér hozzájárulást tagjaitól - akárcsak péterfilléreket - a közös célok elérése és
a szervezet működési költségeinek megteremtése végett? S hallotta-e bárki is
arról panaszkodni valamely vallás vagy felekezet tagját, hogy egyháza túl sűrűn vár el tőle adományokat? S hallott-e bárki egyházfit arról panaszkodni,
hogy számára megalázó vagy kínos pénzt kérni a hívektől?
Ha valakinek túl profánnak tűnne ez az eszmefuttatás, azt hadd emlékeztessem a nonprofit szektor vezető elméleti szakembereinek vég nélküli vitáira
arról, hogy az egyházak, mint tagjaik számára szolgáltató szervezetek, vajon
a nonprofit szektorba sorolandók-e, vagy csupán a hitbéli elvárások nélkül,
a nem-tagoknak nyújtott, ám az egyház által is végzett közhasznú tevékenységek tekinthetők a nonprofit szektorba tartozónak. A
hazai nonprofit szektor szervezetei alig vagy egyáltalán
Folyt.: 2.old.
nem gondolnak arra, hogy mind tagjaiktól, mind
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Utcai merengés
Megyek az utcán. A színes könyvekkel, képeslapokkal, hozzám lépő, valamilyen fényképes igazolvány(félét?) orrom alá dugó önkénteseket már kerülöm egy ideje. Így legalább megspórolom magamnak a lelkiismeret-furdalást: azáltal, hogy szóba elegyedek vele, máris az általa képviselt szervezet, illetve a szervezet által képviselt nehéz helyzetű emberek problémájának részesévé válok. Úgy
érzem, hogy az én pénzemen múlik a rákos gyerekek élete, a hajléktalan anyák lakhatása, a szegények élelmezése. Nem jó érzés. Innen pedig erkölcsileg győztesen csak úgy kerülhetek ki, ha megvásárlom a lelki békémet. Azt viszont csak a mindig
hónap végére eső családi gyerekbetegség esetére
félretett gyógyszerpénzből tudnám megtenni, ám
így a csöbörből egy sokkal csuszamlósabb falú vödörbe kerülnék. Esetleg én is kiállhatnék egy ilyen
igazolvánnyal a gyerekeim rajzát árulni... Ja, és az
önkéntesnek is megspórolok egy visszautasítást, ha
elkerülöm. Ez is valami. Hanem a múltkor valami
egészen más történt. Egy hajléktalan srác lekapcsolt, hogy bocs, adnál-e pár forintot. Mondtam
(lásd: gyógyszerpénz): „Nem”. Mire ő: „De hát
hajléktalan vagyok b...meg!” A múltkor megint
találkoztunk. Megint kért. Hó eleje volt, volt nálam
egy ötezres. Mondtam, hogy bocs, nincs apróm, de
ha lesz, adok. Bólintott, hitt nekem. Már várom,
hogy találkozzunk. A gyógyszerpénz meg egyebek
végett vállalok mindenféle munkát, pl. karriertréninget, hogy hogyan viselkedjünk munkakeresés
közben. Ha legközelebb találkozom ezzel a sráccal,
odaadom neki a százast és azt mondom, abszolút
civilben: én is elég gatya vagyok, így nem valószínű, hogy tőlem túl sokat kapsz. Viszont van egy két tippem…
FARKAS W. ATTILA
warwick@freemail.hu
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alacsony. A főiskolai szintű képzés a 7. finanszírozási kategóriába került (180eFt/fő/év). Ez különösen kihat a terepgyakorlatokra és a kis létszámú csoportokban folyó oktatásra.
Határozat:
Az Iskolaszövetség készítsen előterjesztést a normatíváról.

MIRŐL ESETT SZÓ A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?
= Kivonat a 3SZ 2004. április 30-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(1.) A 3Sz kitüntetési prioritásai
Mányai Judit által javasolt kitüntetési szempontok:
Kiemelkedő szakmai munka és szakmai közéleti tevékenység (2 szakmai szervezet neves tagjának ajánlásával)
Szakterületek (Legyenek meghatározva a különböző szakmai területek közötti arányok.)
Idő (Legyen-e szempont a területen eltöltött idő?)
Előzmények (Ugyanaz a személy hányszor kaphasson kitüntetést? Mennyi idő elteltével lehessen újra kitüntetésre javasolni?) Regiszter elkészítése szükséges, melynek alapján
megtudhatjuk, hogy korábban ki, milyen kitüntetést kapott.
Nem legyen kizáró ok, ha valaki nem szociális végzettségű,
de az legyen kiemelve, ha valaki az.
Egyéb javaslatok, vélemények:
Helyi szinten van példa arra, hogy külön kaptak kitüntetést
a szociális végzettséggel rendelkezők és a szociális végzettséggel nem rendelkezők. A területek aránya is további gondokat okoz, hiszen ez annak is függvénye, hogy mennyire jó
az érdekképviselete az alapellátásnak. Kérdéses a két szervezet neves tagjának az ajánlása.
A legutóbbi kitüntetések odaítélése során előtérbe kerültek a
3Sz ajánlásai. A 3Sz felelősséget érez ezért. Legyen feltétel
az öt év területen eltöltött idő.
Legyen a 3Sz-en belüli „előszűrés”, és a kitüntetési javaslat
csak azután kerüljön az Elnökség elé.
Mányai Judit a vitára reagálva kifejtette, hogy sehová sem vezet az, ha csak a szakmai végzettséggel rendelkezőket javasolhatják kitüntetésre. Mit csinálunk pl. olyanokkal, akik orvosi
stb. végzettséggel a szociális területen alkottak maradandót?
További kérdés, hogy a tagszervezetek javaslata egyenlő-e a
3Sz javaslatával? A szakterületi szempont azért fontos, mert kimaradhatnak azok a területek, amelyek nem tudnak kellőképpen érdeket érvényesíteni. A neves, ismert személy bizonytalan
kategória, de más pályázatok esetén is alkalmazzák ezt a megoldást (pl.: Soros). Legyen előzetes egyeztetés. Az idő kérdését
tovább kell gondolni: mikor lesz valakinek szakmai és szakmaközéleti múltja.
Határozatok:
A Kitüntetéseket Előkészítő Bizottság megalakítását az Elnökség elvetette.
A kitüntetések előkészítése az Iroda feladata.
Az Iroda írja össze a korábban kitüntetettek névsorát.
Mányai Judit készítsen szöveges előterjesztést.

(3.) Egyebek:
Elfogyott a „Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről”
c. kiadványunk. Felvetődik a kérdés, hogy a 3Sz kiadja-e újra,
vagy inkább helyezze-e fel a honlapjára, esetleg mindkettőt?
Határozat:
A könyvkiadással kapcsolatos kérdések költségvetés módosítási kérdésként, hatékonyság-számítással kerüljenek az
Elnökség elé.
A következő Elnökségi Ülés időpontja: 2004. május 28.
SZABÓ JÁNOS ÉS MÁRTON IZA

…HOGY HANGJA LEGYEN A SZOCIÁLIS SZAKMÁNAK!
A Szociális Szakmai Szövetség március 24-én (az RS9 Kávézóban) megrendezett Szockafé-jának tárgya a szociális témák és
szakemberek médiában való megjelenése volt. A Szikra Dorottya által moderált beszélgetésen Báder József és Virág Tamás tartott vitaindító előadást.
Virág Tamás több mint egy évtizedig dolgozott szociális munkásként a fővárosban, az elmúlt 3 évben újságíróként tevékenykedik, leginkább az egészségügy, szociálpolitika, kisebbségek,
emberi jogok témaköreiben. Tapasztalatai szerint mindkét szakma képviselőiben kölcsönös félelmek vannak az együttműködést illetően, ezért egy olyan stratégia kidolgozására lenne
szükség, melynek segítségével elérhető, hogy a szociális munkások és az újságírók ne a konfliktusok mentén ismerjék meg
egymást.
Báder József szociálpolitikus, több mint négy éve foglalkozik
politikai kommunikációval, melynek sajátosságait, tapasztalatait a szociális szférában működő civil szervezeteknél szeretné
kamatoztatni. A 3Sz-ben tavaly indult el egy szociális és civil
kommunikációs projekt, a PHARE támogatásával, melyben a
hagyományos PR és kommunikációs eszközöknek a szociális
szakmába való átültetésére kerül majd sor. A program célja,
hogy azokat az eszközöket és módszereket alkalmazza, amelyeket a politikusok is alkalmaznak munkájuk során – és reméli,
hogy így a szociális szakma kommunikációja is átalakul. A
munka során azonban rá kellett jönni arra, hogy egy komplex
rendszer létrehozására van szükség ahhoz, hogy szakmánk
hosszú távon kommunikációképessé válhasson és az is maradjon. E rendszer kiépítése igen hosszú időt vesz igénybe, hiszen
a médiát is rá kell szoktatni arra, hogy foglalkozzon a szociális
szakmával és a szakmát is rá kell venni arra, hogy hatékonyabban kommunikáljon. A tavaly ősszel megrendezett kétnapos
workshop-on 16 szociális munkás és újságíró vett részt. Ez a
két nap arra volt elegendő, hogy a szakemberek kölcsönösen
belelássanak a másik szakma működésébe és prioritásaiba. A
megjelent szakemberek próbálták egymást megérteni és ennek
eredményeként hasznos kapcsolatok jöttek létre.
A 3Sz projektjének lényege a szakmában fellelhető számos, hírértékű információ összegyűjtése (itt akár konkrét esetekről is

(2.) Felsőfokú szociális képzések ügye
Vass Péter: Az orvosi egyetemeken zajló szociális munkás képzések képviselői elálltak az egészségügyi szociális munkás képzés alapszakként történő besorolásának igényétől, de a szociálpedagógus szak nem.
Mányai Judit: A szociálpedagógus képzést nyújtó főiskolák a
konszenzussal zárult egyeztetéseket követően kezdtek el a szociálpedagógia alapszakként való megjelenéséért lobbizni. A tárgyalások eddig eredménytelenek.
Vass Péter: A szociális munkás képzési normatíva rendkívül
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resték fel, ha feladatul kapták, hogy gyorsan írjanak valamit.
Említett néhány esetet, amikor úgy érezte, hogy nem hallgatták
meg, amikor elkezdett volna a lényegről beszélni az újságíró
megköszönte az interjút és távozott. Kihangsúlyozta, a kölcsönös kapcsolatok kialakításának fontosságát, valamint azt, hogy
a szociális szakmában a nyilvánosság erősen kétélű dolog, ennek következtében az üzeneteket nagyon jól kell megformálni.
Báder József egy párhuzamra hívta fel a figyelmet. Elmesélte,
hogy a politikusok esetében gyakran fordul elő, hogy csak akkor használják a médiát, amikor nekik van szükségük rá, más
esetben igyekszenek távolságot tartani – sokszor történik ez így
a szociális szférában is: a szociális szervezetek igénybe veszik a
médiát, amikor a személyi jövedelemadó 1%-áért kampányolnak, máskor pedig nem szívesen nyilatkoznak. Visszautalt a korábban említett projektre, melynek hosszú távon az a célja,
hogy a szociális szervezetek néhány év múlva képesek legyenek önállóan kialakítani a kommunikációjukat.
Szó esett a sajtóban való megjelenés, a nyilatkozás veszélyeiről is, ami abból falad, hogy a szociális munkások munkavégzésük során függenek a főnöküktől, a munkáltatójuktól. Báder
József vélekedése szerint, ha megjelennek a szakmát képviselő
arcok, akik egy központi érdekképviseleti szervhez tartoznak és
ők vetik fel a problémákat, akkor könnyebb lesz a helyzet. A
két szakma közötti kommunikáció problémája, hogy a média
„hangos” hírt szeretne és „visszatérő” arcokat, s ezért pl. egy
intézmény mulasztásos törvénysértése még nem elég „hangos”
hír a média számára. Hogyan lehetne pl. annak hírértéke, hogy
a háromezer településből ezer nem működtet gyermekjóléti
szolgálatot? Báder József szerint érdemes lenne a médiában egy
konkrét eseten keresztül azt is bemutatni, hogy milyen következményei vannak a mulasztásos törvénysértésnek. Virág Tamás szerint ez akkor hír a média számára, ha történik valami
komoly dolog a mulasztás következtében.
Felvetődött, hogy mennyi ideig tud egy ilyen információ a médiában jelen lenni? Báder József szerint minden hír csak pár napig maradhat hír, ezért az újságíró feladata az, hogy az okokat
felkutassa - például az illetékes tárcánál.
Többen úgy látták, hogy nincs aki felvállalná, majd továbbvinné a média felé a szakmai ügyeket, többen rávilágítottak arra,
hogy a szociális munka presztízse alacsony, talán éppen azért,
mert a médiában akkor jelenik meg ez a szakma, ha hibát vétett, és keveset hallunk a szociális védőhálóról, amiért rengetegen dolgoznak.
Szikra Dorottya megkérdezte a résztvevőket, hogy véleményük
szerint mit lehetne tenni annak érdekében, hogy valóban partneri viszony alakuljon ki a két szakma között?
Felmerült, hogy talán a szociális munkás attitűd egy kicsit sajátságos: a szociális munkások többségének nincs meg a kellő
jártassága ahhoz, hogy magabiztosnak érezhessék magukat a
kamerák előtt. Javaslat hangzott el: a szakemberek képzése során be kellene vezetni néhány olyan tantárgyat, amelyek
felkészítik a szociális szakembereket a médiával való kapcsolattartásra.
Először is a feszültségek és félreértések oldására lenne szükség,
emellett fontos, hogy legyenek a szociális szakmának arcai és
szükség van azokra az újságírókra is akik kisebb-nagyobb rendszerességgel publikálnak szociális témában.
BUJDOSÓ JUDIT
3sz@interware.hu

szó lehet) és továbbítása a média felé. A projekt első jelentősebb sikere a 3Sz által készített „Gyorsjelentés a szegényedésről” című kiadvány média és politikai visszhangja. A kötet
kommunikációja sikert hozott, hiszen másfél hónapig volt napirenden, a közbeszéd tárgyává vált és az eddig megjelent öt
gyorsjelentés közül ez volt az első, amelyet a kormány is tárgyalt. Bár sikerült nyitni a média felé, mégis gondot okoz, hogy
csekély számban érkeznek információk a szakmából, éppen ezért tervezik egy szociális adattár létrehozását, amely az újságírók számára elérhető szociális híreket tartalmazná.
Mint tudjuk a média sem egységes. Kérdésként vetődött fel ezzel kapcsolatban, hogy mi a szociális és civil kommunikációs
program célja: teljes lefedettségre törekszik-e vagy van-e néhány konkrét kapcsolata a médiával? Válaszul Báder József
elmondta, sokáig gondot jelentett az, hogy a média nem vette
komolyan a szociális szakma híreit, azonban felhívta a jelenlévők figyelmét többek között arra is, hogy itt valójában piaci
helyzetről van szó: ha a szakma híreket szolgáltat, akkor a média előbb utóbb rákényszerül azok nyilvánosságra hozatalára.
Eddig egyetlen esetben (az egyik televíziós csatornával kapcsolatosan) történt meg az, hogy exkluzív információként sikerült
nekik anyagokat „kiszivárogtatni”, így ők voltak azok, akik
előbb jelenhettek meg vele.
Mit jelent az, hogy a média vegye komolyan a szociális szakmát? – hangzott el a kérdés a résztvevők soraiból. Báder József
szerint az arra való törekvést jelenti hogy, ha van egy szakmai
esemény, akkor arra a sajtó képviselői kapjanak meghívót, legyenek ott, erre kell egy kialakult rendszer, melynek segítségével a média előbb utóbb tudni fogja, hogy kik vagyunk és mit
képviselünk, tehát ez azt is jelenti, ha az újságíró szociális témában ír, akkor ő keresse fel a szociális szakembereket.
Egyes vélemények szerint nagyon fontos lenne, hogy a szakmánknak legyenek arcai, olyan arcok amelyeket maga a
szakma talál ki. Hiányosságként merült fel, hogy számos olyan
szakmai hír van, amire nem feltétlenül lehet sajtótájékoztatót
szervezni, mégis érdekelheti az olvasót. Elhangzott, hogy a
szakmai kommunikáció működése nem kellőképpen tudatos,
végiggondoltsága elmarad más szakmákhoz képest.
Kérdés, hogy mi az, amit a szakemberek kommunikálni szeretnének a szociális szakmáról? Egyáltalán a szociális szakma
tudja-e, hogy mit akar kommunikálni? Javaslatként hangzott el,
hogy inkább a médiában megjelent dolgokra kellene reagálni,
bár kérdéses, hogy az ilyen kritikai hozzáállást mennyire fogadná el a média?
Virág Tamás rávilágított arra, hogy az a média, amely a tevékenysége során figyelembe veszi az adatvédelmet, boldogan fogadja el az esetleges kritikát. Egyetértett azzal a korábban elhangzott véleménnyel, hogy a szakmának reagálnia kell az eseményekre és a hírekre egyaránt, de kitért arra is, hogy ez nem
könnyű feladat: az Országos Sajtószolgálatnak lenne tanácsos
információt szolgáltatni, hiszen rendkívül fontos az, hogy a
szakma reagáljon a hírekre, mivel amit nem cáfolnak meg, az
előbb utóbb ténnyé válik.
Miért alakult ki ez a helyzet? Miért nem tudja a szociális szakma kellőképpen kommunikálni a saját történeteit? – tette fel a
kérdést Szikra Dorottya.
Virág Tamás (aki a beszélgetés során, személyében mindkét
szakmát képviselte) megosztotta tapasztalatait a részvevőkkel:
szociális munkásként is tudta, hogy az újságírók csak akkor ke-
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pedig külső támogahatalom-koncentrációs törekvéseit szidják. Ehhez képest a nemtóktól következetes rendszezetközi nonprofit trénerképző tanfolyamok első leckéje a követrességgel kérjenek adományokat.
kező gyakorlat:
Másodszor: a vallásos csoportok ösztönösen
“Mindenki vegyen elő egy darab papírt és írja rá azoknak a
felismerték, hogy legaktívabb tagjaik egyúttal a legaktíszemélyeknek vagy szervezeteknek a nevét, akiktől a
vabb adományozóik is. Ezzel szemben a nonprofit szervezetek
következő három hónapban kérni tudna 50 Ft-ot!”
körében az adományozók és az önkéntes segítők éles elkülöníPár perc szünet után a feladat megismétlődik 500, 5.000,
tésére irányuló törekvés tapasztalható. Vajon miért fogalmazó50.000 és 500.000 Ft-os összegekkel.
dik meg civil szervezeteink vezetőiben oly gyakran az a
Ezt az első hallásra itthon furcsának tetsző gyakorlatot akár
mondat, hogy: “Önkénteseink már annyi idejüket áldozták fel a
a szervezet nagyobb létszámú összejövetelein is el lehet véközös célok oltárán, hogy pénzt már igazán nem ildomos kérni
gezni. A potenciális szponzorok névsora minden bizonnyal
tőlük!” A külföldi tapasztalatok viszont azt mutatnagyobb lesz a vártnál. Ezután már csak egy
ják, hogy aki időt ad, pénzt is ad. S aki már kért
kérdés marad: “Eddig miért nem kértünk? Hát
támogatást, az könnyebben ad is. S fordítva is: aki
rajta, próbáljuk meg!”
már adott, az könnyebben kér. S minél több önE módszer azt sugallja, hogy a nonprofit szerveE számunk
kéntes segítőnk van, annál több adományozónk is.
zetekben “mindenki fándrézer” (4). Azokban a
tartalmából
Feltéve, hogy át tudjuk lépni a fent idézett állítászervezetekben, ahol mindenki feladatává teszik
sunkkal saját magunk elé állított korlátokat. A má- ● Mit tanulhatunk
a támogatásszerzést, ott ritkán romlik meg a vesodik tanulság tehát így hangzik: kérj az önkéntes
zetők és a tagság közötti viszony, hiszen közöaz egyházi
segítőktől is (2)!
sen viselik az egyik legfontosabb felelősség terszervezetektől?
Ha a nonprofit szektor jellegzetességeit számszerűen
hét. S mivel a potenciális szponzorok tudni szeis alá akarjuk támasztani, akkor a hazai adatok bi- ● Harc a forintokért
retnék, hogy mire adják a pénzüket, a “fándrézonytalansága miatt túl gyakran fordulunk az ameri- ● Intézményi
zernek” szabatos tájékoztatást kell adnia a szerkai statisztikákhoz, mely a fentiekkel kapcsolatban
vezet aktuális tevékenységéről. Ahhoz viszont,
portfolió
azt mutatja, hogy az egyéni adományozók fele alahogy “mindenki fándrézer” lehessen, mindenki(Budavári CSSK)
csony jövedelmű. 1988-ban az USA-ban az egyéni
nek tájékozottnak is kell lennie az adott szerveadományozók 46%-ának 20.000 amerikai dollárnál ● Flaszter
zet napi ügyeit és hosszútávú célkitűzéseit illealacsonyabb éves jövedelme volt. Ez az összeg a fel- ● Roma gyerekek
tően, hiszen csak ezen ismeretek birtokában tud
sőfokú végzettségű kezdő szakemberek bérével volt
hiteles tájékoztatást adni a lehetséges támoga● Üdvhadsereg
egyenlő.
tóknak. A jó fándrézer: “tájékozott tájékoztató”.
A nonprofit szervezetek fontos jellemvonása az átte- ● Szolíd - a Szociális
A “mindenki fándrézer” elvének gyakorlati alkinthetőség, a nyilvánosság, mind tevékenységeiket,
kalmazása tehát a szervezeti kohézió fenntartáTörvény reformja
mind pedig anyagi helyzetüket illetően. A szerveze- ● Az Esély lapja
sát és erősítését segítheti.
tek minden tagja jogosan várja el, hogy belelásson a
Sok egyház jövedelmi tizedet vár el tagjaitól.
közös pénztárcába. S ha kezdettől fogva szervezeti ● Szakma és/vagy
Magyarországon egy ezen alapuló “sikertörtéés egyéni értéknek tekintjük, hogy “adakozni öröm”, ● Jómódú jólét
net” a HIT gyülekezeté, de az egyházi tized csak
és folyamatosan ébren is tartjuk az adakozási szán- ● Közgyűlés az
igen nagy jóindulattal tekinthető önkéntes adodékot, akkor tagjaink lassan hozzászoknak a közös
mánynak. (A Hit gyülekezetében a híveknek az
aluljáróban
célok rendszeres anyagi támogatásához is.
egyházi szertartás során nyílt jövedelembevalAz egyházi kongregációk nemzetközi gyakorlata az
lást kell adniuk magukról.)
is, hogy adomány-gyűjtő bizottságokat (3) hoznak
Az a módszer viszont “megér egy misét”, hogy
adományozásaikban világosan elkülönül a szervezet, illetve az
létre, amelyekben a hívek és nem az egyház papjai (!) játszanak
egyén (a rászoruló másik tag) számára befizetett támogatás. Az
döntő szerepet. Sok egyházban nemcsak egy, hanem egyszerre
előbbi, szervezeti alapnormaként, nyíltan elvárt és
több ilyen bizottságot is választanak: egy a költségvetés egészékikényszerített, míg az utóbbi örökre rejtve marad. S mivel az
re, egy a bingó, egy pedig a használtruha-gyűjtés céljaira szeradomány kedvezményezettje sosem tudja meg, hogy ki dugott
vez adományokat. Nonprofit szervezeteink szóhasználatában ez
titokban pénzt a fogason lógó kabátja zsebébe, a teljes
azt jelenti, hogy döntően nem a szervezetek megválasztott tisztgyülekezetnek köszöni meg azt. (Ugye milyen nevetséges
ségviselőit terheli a támogatásszerzés gondja, hanem az erre a
ehhez képest az átvételi elismervény-nyel igazolt, egy-két ezer
feladatra specializálódott tagot vagy tagokat.
forintos vállalati szakszervezeti ajándék?)
Tudjuk ugyanakkor, hogy kevés hazai civil szervezet engedheti
Más egyházakban a hívek kötelezettséget (5) vállalnak egy bimeg magának, hogy önálló feladatkörrel megbízott támogatászottság előtt, az elkövetkezendő esztendőben, az egyháznak
szervezője legyen. A kis szervezetekben legtöbbször a megvászánt összeg befizetésére. Ez az ígéret az éves költségvetés ellasztott tisztségviselők maroknyi csapata látja el a lobbyzói, a
készítéséhez nyújt alapvető segítséget.
menedzseri, a támogatás-szervezői feladatokat - nem ritkán
mindezt az elnök vagy a titkár egy személyben.
E nálunk teljesen szokatlan módszert nemcsak az egyházi, haNem véletlen az sem, hogy számtalan szervezet tagsága panasznem a külföldi nonprofit szervezetek is gyakran alkalmazkodik arról, hogy az elnökség és a tagság - mint a zsír a víz tezák. E kötelezettség-vállalás a hazai civil szervezetején - elválik, sőt egy idő után elidegenedik egymástól. A vetek tagdíjaihoz hasonlítható, de nálunk az ezetők túlterheltségükre panaszkodnak, a tagok pedig a vezetők
gyesületi tagdíjak legtöbbször csak jelFolyt.: 4.old.
Mit tanulhatunk...

folytatás
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11 TIPP A JÓKEDVŰ ADOMÁNYOZÁSHOZ
1. Árusítás. Öntevékeny támogatásszerzés alatt legtöbbször valamilyen árusítást értenek. Sütnek egy halom pogácsát, házitésztát vagy süteményt, és kiállnak vele a város főterére. Az ilyen, kis befektetést igénylő, ámde csak kis hasznot hozó akció arra
jó, mint a horgásznak a sneci. Azzal lehet azután nagy halat fogni. Ha nincs sneci, nincs nagy hal sem. A civil szervezetek
már itthon is elkezdtek képeslapot, posztert, trikót, füzeteket ... mindenfélét árulni.
2. “Mindig”. Tanuljunk az egyházaktól, kérjünk minden adandó alkalommal, minden összejövetelen, gyűlésen, megbeszélésen.
3. Tombola. Népszerű, bár a hazai megítélés szerint kissé infantilis módszer. Itthon inkább csak az ifjúsági és a táncos rendezvényeken fordul elő, pedig ha a nyeremények nem, vagy csak alig kerülnek pénzbe, akkor igen jó bevételt hozhat. (Például
az egyesület elnöke behozza a maga által főzött lekvárt, amelyet tombolán kisorsolnak maguk között, és magától értetődő
természetességgel, közösen meg is eszik.)
4. Kóstoló. Sok külföldi civil szervezet rendez étel-, ital-, sütemény kóstolót, a helyi ínyenc-éttermek, cukrászdák, pubok közreműködésével. A “kóstoló-jegy” (belépőjegy) sokféle kis adag enni-innivaló megízlelésére jogosít. Különösen vonzó program, ha van egy nemzetiségi konyha a közelben. A jó hangulatú rendezvény jó reklám az étteremnek is - a többletbevételről
nem is beszélve. A szervezet és a vendéglős közötti megállapodás általában kétféle lehet: vagy a terembért és az “áruminta”
nagykereskedelmi árát fizetik ki a civil szervezetek, amit azután ők adagolnak ki és szolgálnak fel; vagy pedig a belépőjegyeket árulják közös kockázattal, és a hasznon osztoznak meg a vendéglőssel. A kóstolók révén jó kapcsolat alakulhat ki a
vendéglőssel, és legközelebb már akár ingyen is rendelkezésre áll, vagy biztosít termet.
5. Szerenádozás. A szerelmesek Valentin-napi szokása, hasonló a magyar érettségizők szerenádozásához. Ajándék helyett szerenád vásárolható a jóhangú és jókedvű civil szervezetektől. Néha még az sem baj, ha hamis a dal, hiszen a szerenádért fizetett összeg (különösen az alacsony piaci értékű hamis dal esetében) csak részben a nyújtott szolgáltatás piaci ellenértéke,
döntően a jókedvű adományozás egy fajtája. Az adományozó tehát ezzel a módszerrel nemcsak “vesz”, hanem “ad” is, azaz
duplán “jól jár”.
6. Körtelefon. A szakirodalom szerint az egyik leggyorsabb adománygyűjtő forma a szervezet tagjaihoz intézett körtelefon.
Fontos, hogy világosan meghatározott és aktuális feladatra kérjünk tőlük pénzt. Így minden tagunk pontosan tudni fogja,
hogy mire fordítottuk az ő Péter-filléreit.
7. Jótékonysági koncert vagy előadás. A kulcskérdés mindig az előadó gázsija és a terembér. Ha ezt a kettőt ingyen megszereztük, lehetetlen ráfizetnünk. Ügyeljünk arra, hogy a magyar gyakorlatban a takarítás és a technikusok tiszteletdíja bújtatott
összegként szokott megjelenni. Már itthon is kézbe vehető a “Lépésről lépésre, avagy a jótékonysági szervezők kézikönyve”
című kiadvány.
8. Jótékonysági vacsora. A vacsorajegyért jóval többet szoktak kérni, mint amennyibe az kerül, hacsak az étel-ital maga is nem
adomány. Mi is bevezethetnénk, hogy az együttműködő szervezeteknek a vacsorajegyet egy blokkban adjuk el (8-10 fős asztaltársaságoknak), a cégek viszont saját dolgozóikat jutalmazhatnák ezzel. Így megteremtettük az érdekeltség láncolatát, mert
a cég érdekelt abban, hogy a neve elhangozzon, bekerüljön a reklámfüzetbe, és még jutalmat is oszthat. Az ilyen asztaloknál
szinte mindig előfordul, hogy valaki mégsem jön el. Az üresen maradt helyeket csökkentett áron lehet értékesíteni saját egyesületünk tagjai közül azoknak, akik a vacsorajegyet a jótékonysági felárral már nem tudták volna megvenni. Az ilyen rendezvényeket szinte kivétel nélkül tombolával, jótékonysági koncerttel (kamara-muzsikával) vagy reklámfüzet szétosztásával
színesítik.
9. Reklámfüzet. Sok munkát igénylő, de rendszerint megtérülő befektetés, hiszen egyének, szervezetek és cégek egyaránt szeretik nyomtatásban látni a nevüket. Egy connecticuti állampolgári akciócsoport kiadványában láttam az alábbiakat, melyet
egy jótékonysági vacsorán osztottak szét:
a) A helyi szekciók munkáját ismertették 1-1 oldal terjedelemben, ami az önreklámon túl a tagság önbizalmának növelése
szempontjából is igen fontos.
b) A szervezet kampányait ugyancsak 1-1 oldalban ismertették.
c) A hirdetéseket három kategóriába sorolták:
• A helyi cégek reklámjai. Csak azoktól vettek fel hirdetést, akiknek a munkájával a elégedettek voltak. A hirdetés tehát
egyúttal fogyasztói referenciaként is működött, ezzel növelve a reklám értékét. 50-1.000 $ közötti összegért tudták eladni
azokat.
• Az együttműködő szervezetek reklámjai. Hasonló feltételekkel tartoznak ide pl. a politikusok és a szakszervezetek is. Ez utóbbiak a választások előtt igen költekezőnek bizonyultak. (50-1.000 $).
• Önreklámok. A civil szervezetek vezető munkatársai maguk is 10 $-25 $ közötti összeget fizetnek azért, hogy nevük a
reklámfüzetben (amit az ő szemszögükből akár évkönyvnek is nevezhetnénk) szerepeljen.
10. Virágok. Mikulás-virágot karácsonyra, liliomot húsvétra, cserepes virágot anyák napjára. Az ilyen árusításokért általában
nem szoktak helypénzt kérni. A bevétel lényege, hogy az emberek szívesebben vásárolnak egy nonprofit szervezettől, mint
egy virágárustól, hiszen aki így vásárol, az egyúttal a közhasznú, jótékony szervezetet is támogatja. Lehetséges azonban egy
harmadik cél is, amit egy háborúellenes nőmozgalom virágárusításánál figyeltem meg, ahol a virág mellé egy kis kártyán,
egy békeüzenetet illesztettek. Hazai civil szervezeteink ilyen “árukapcsolással” népszerűsíthetnék saját céljaikat.
11. Bolhapiac. Ezen aztán tényleg nem lehet veszíteni, hiszen a felajánlott tárgyak a tulajdonosaiknak már nem jelentenek értéket.
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kezelés? - Lassan már konfirmálásra jöhet ez a nagy legény! képesek és a tagdíjfiBizony ráférne a templomunkra egy kis karbantartás...” Hát lezetési morálunk sem túl nagy.
het ennek ellenállni? Nem, mert a tiszteletes személyesen és
Játsszunk csak el azzal a gondolattal,
nyilvánosan kér (6).
hogy vajon mi is történne, ha a következő évi
Hazánkban járt egy amerikai szociális munkás, aki egy év
adójogszabály már nemcsak az érdekképviseleti szerveleforgása alatt számtalan célra adományozott Magyarországon
zetek, hanem valamennyi bejegyzett civil szervezet számára lekisebb-nagyobb dolgokat, és mielőtt elment, azt mondta: “Tudhetővé tenné, hogy tagjaik a befizetett tagdíjaikat leírhatnák éják, az a legfurcsább, hogy igazából senki sem köszönte meg az
ves adójukból, vagy adóalapjukból. E lehetőség egyik nyilvánadományaimat. Önöknél ilyen természetes dolog az, ha valaki
való következménye lenne, hogy a civil szervezetek egyik napadakozik?”
ról a másikra megemelnék tagdíjaikat, abból kiindulva, hogy a
Más egyházak gyakorlata az, hogy az adományozót - a szertartagok a befizetett összegeik egy részét úgyis visszaigényeltás során - kihívják a gyülekezet elé és így - mindenki előtt hetnék az államtól. Az ilyen kedvezményeket a civil szektor
köszönik meg neki a többiek számára is példamutató magatarszámára nyújtott állami támogatásként lehetne felfogni, s e
tást. A nyilvános köszönet (7) módszerét a politikusok is sűrűn
befizetésekkel az egyesületek többletbevételhez juthatnának.
alkalmazzák. Épp csak a civil szervezetek felejtkeznek meg róMellesleg az államnak busásan megérné, hogy ehhez hasonló
la oly gyakran, mintha a köszönet valami felesleges, rossz rekkedvezményeket nyújtson a nonprofit szektor számára, hiszen a
lám lenne. Ha belelapozunk néhány nagy múltú nyugati egyemegemelt tagdíjak nagyobb részét úgyis a tagok fizetnék (tehát
sület éves kiadványába, megdöbbenéssel tapasztalhatjuk, hogy
a jelenleginél magasabb összegeket), sőt az újabb lehetőségek
az adományozók listája néha nagyobb terjedelmű, mint a szermég további önkéntes munkára is sarkallnák őket. Így tehát a
vezet tevékenységről szóló beszámoló, de nem csupán azért,
közvetlen állami támogatás (adókedvezmény) közvetett módon
mert az emberek szeretik a nevüket írásban látni, hanem azért
is növelné a rendelkezésre álló, nem állami erőforrásokat. Ám e
is, mert a pénzadományok felhasználását nyilvánosan áttekintkívánság ellentmond más nonprofit alapelvnek, nevezetesen
hetővé kívánják tenni mind a támogatók, mind pedig a kedvezannak, hogy nem tekinthető etikusnak olyan nonprofit szervezet
ményezettek számára.
adótámogatása, melyben az adományozó is lehet kedvezményezett.
Az Amerikai Egyesült
Néhány - a külső erőforrások megszerzésére irányuló - pénzszerzési mód:
Államokban a United
Way nevű hatalmas, vi• Pályázatírás
lági alapítványnak volt
• Nagy támogatók személyes felkeresése. (Keressünk előtte egy személyes kapcsolatot, mert ha
hosszú évtizedekig kizáajtóstól rohanunk be a házba, kevés eredményt fogunk elérni.)
rólagos joga az előzetes
•
Házról-házra járva, ajtóról-ajtóra becsöngetve érvelni céljaink érdekében. (Nálunk még szokatlan
kötelezettség-vállaláson
módszer, de egy megbízólevél felmutatásával a bizalmatlanság csökkenthető.)
alapuló munkahelyi ado•
Konkrétan megcélzott szponzorcsoportok körlevél formájú megkeresése. (A válaszolókat a másomány-gyűjtés, mely kodik körben érdemes személyesen is meglátogatni.)
rábban Magyarországon
•
Állami és alapítványi támogatások megszerzése.
a szakszervezet előjoga
• Együttműködés az üzleti szférával. (Nem szégyen - sőt cél - kölcsönösen előnyös megállapodások
volt. A United Way által
kötése. Olyan, mint például egy erőszakellenes szervezet akciója, akik rájöttek arra, hogy egy hatalmas
összegyűjtött adományoáruházláncnak miért éri meg anyagilag is az ő céljaik támogatása.)
kat mindig helyi közösA gyakorlat azt mutatja, hogy az “egy lábon álló”, azaz bevételi forrásait tekintve egyféle támogatási
ségek kapták, ezért az
típusra hagyatkozó szervezetek különösen bizonytalan anyagi helyzetűek. Biztonságot és főleg jó
embereket könnyen leheközérzetet a belső erőforrások és a “tenyeres-talpas fándrézelés” alkalmazása adhat.
tett adományozásra bírni
annak beláttatásával,
hogy közvetetten, akár
ők is lehetnek kedvezményezettek. A havi fizetésből automatiIlyen visszajelzési forma lehet például az a hatalmas hőmérőt
kusan levonható adományozás lehetősége mára mindkét orábrázoló plakát, amelynek skálája nem Celsius fokokat, hanem
szágban megszűnt.
forintokat vagy dollárokat mutat, végpontja nem 42 fok, hanem
Van azonban egy másik igen sikeres kezdeményezés, a “Give
az az összeg, amelyet az adománygyűjtők el szeretnének érni.
five” program, amely hasonló alapelvekre épül: “adj ötöt” közAhogy az emberek adományoznak, úgy “kúszik fel” a hőmérő
hasznú célra, azaz vagy a pénzed, vagy az időd 5%-át.
higanyszála, s az egyre növekvő adományozások grafikus ábrázolása segítségével mindenki folyamatosan nyomon követheti,
Az adományokat azonban nemcsak kérni, de megköszönni is
hogy hol tart a közös célkitűzések megvalósítása. Tisztán kell
tudni kell. A református istentisztelet alatt nem perselyeznek,
azonban látnunk azt is, hogy a “hőmérőzés” nem a hazai adoviszont a szertartás végén a tiszteletes a templomajtóban az amánygyűjtés alapelvein nyugszik. A rajz hátterében az a prodománygyűjtő láda mellett állva búcsúzik el a hívektől. Nem
fesszionális megfontolás rejlik, mely mind szakmai, mind filehet - de nem is akar senki - adakozás nélkül elmenni mellette.
nanszírozási szempontból igen nagy pontossággal megtervezett
Személyesen búcsúzik el a hívektől, miközben mindegyikőjükprogramokban gondolkodik. A hazai pályázók és kurátorok köhöz van egy-két közvetlen szava: “Hogy viseli a terhességét ebzötti “játszma” ennek ellentéte, és sajnos leginkább a kölcsönös
bizalmatlanságra épül. A pályázók eleve azt feltételezik, hogy
ben a melegben? - Használt-e a nagymamának a kórházi
Mit tanulhatunk... folytatás

6

ADOMÁNY - HÁLÓ

Három érv a fándrézelés mellett
Az alulról szerveződő támogatásgyűjtés (grassroots fundraising) alkalmazása
mellett számos érv szól.
Mindenekelőtt az, hogy az így befolyt pénzösszeg a támogatásszerzők igazi sikere és saját munkájuk kézzel fogható eredménye - feltéve, ha reális pénzöszszeg elérését tűzték ki célul. Egy szolidaritási koncert bevétele sokkal lelkesítőbb, mintha a szervezet ugyanakkora pénzt nyert volna el egy pályázaton. E
módszerek alkalmazása során sehogy másként meg nem szerezhető sikerélményekhez juthatnak.
Másrészt az így befolyt pénzösszeg igazi stabilitást ad a szervezetnek és megváltoztatja az erőviszonyokat. Csökkenti az adományozók céljainak való alárendeltséget, lehetőséget teremt olyan programok indítására és működtetésére,
amelyek nem illeszkednek a létező támogatási rendszerekbe. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az alapítványi - és az állami támogatások iránya változó. Egyik évben tevékenységünk beleillik X alapítvány vagy állami pályázat célkitűzései közé, a másikban nem. Ugyanakkor az alapítványi támogatások általában az “új kezdeményezéseket” részesítik előnyben. Inkább gyutacspénzeket
adnak, és csak ritkán fedeznek folyamatos működési költségeket. (Ezen a
helyzeten tervez változtatni a Nemzeti Civil Alapprogram támogatási rendszere.) Mindez két irányban befolyásolja a pályázókat: vagy csak rövid távon elérhető célok elérésére rendezkednek be, vagy évente újra keresztelik programjaikat. E hibás köröktől való függést jelentősen csök- Elefánt (láb nélkül) =
kentheti a felsorolt támogatásszerzési technikák alkalmazása.
Ki-ki próbálja meg a szívéhez
legközelebb állót!

A pénzszerzés
két alapigazsága
Végezetül a pénzszerzés két alapigazságára hívnám fel a figyelmet. Az egyik, hogy aki nem
kér, az ne vágjon savanyú képet
azért, mert az ő zseniális programjaira senki nem ad pénzt. Te= Civil (pénz nélkül )
hát: “Kérj és kapsz”.
A második, hogy a legjobb pénzszerzési technika sem ér egy fabatkát sem, ha
gyenge programra épül. Tehát: “A jó program a legjobb pénzforrás”.
Egy John Russel nevű úr viszont azt mondja, hogy a sikeres támogatásszerzésnek nem két, hanem három megcáfolhatatlan alapszabálya van - csak az a baj,
hogy még egyikre sem jött rá senki.
(Megjegyzés:
az 5.,6.és 7. oldalon olvasható szövegdobozok a „fundraising cikk részei)

Az adózók túlnyomó többsége szinte az utolsó utáni pillanatban
dönt személyi jövedelemadójának egy százalékairól. Ezért azok
a civil szervezetek, amelyek reklámmal szeretnék felhívni magukra a figyelmet, szintén ezekben a napokban hirdetnek a legtöbbet. Az szja-bevallás határideje hétfő, de a becslések szerint
a magyarok több mint fele még mindig nem határozott, mire
"költi" az egy százalékot. S aki végül dönt, az valójában az adózók kisebbsége. Ez azért érdekes, mert az adófizetők 94 százaléka tud a civil egy százalék lehetőségéről, és 87 százalékuk
helyesli is ezt.
Elsősorban természetesen onnan tudnak róla, hogy 15-20 civil

HARC A FORINTSZAVAZATOKÉRT
[Magyar Hírlap] http://
www.ngo.hu/modules.php

tervezett programjaik megvalósításához úgyis
csak résztámogatást fognak kapni, ezért a
szükségesnél vastagabban fogó ceruzával készítik el programjaik költségvetését és az indokolhatónál nagyobb pénzigénnyel pályáznak. A kurátorok meg a pályázókról tételeznek fel hamisságot, azaz szándékosan túlméretezett pénzigénylést, vagy a megnyert támogatási összegeknek a támogatási céltól eltérő felhasználását, ezért magától értetődő
természetességgel csípnek le az adományokból. E hagyományosan hibás játszmán csak a
tisztességes pályázók veszíthetnek.
A hőmérőhöz hasonló jó példák mellett azért
akadnak kevésbé szerencsés megoldások is,
mint például az a nagyméretű lóverseny karikatúra, amelyet egy cég bejáratánál helyeztek
el. A zsokék fejét az ott dolgozó munkatársak
fényképeivel helyettesítették. A mozgatható
karikatúra-lovak az adományozó “zsoké” adományának nagysága arányában haladt előre
a célszalag irányában. Véleményem szerint
az adományozás nem verseny. Kikényszerítettnek vélem azt az adományt, amelyiket a
szomszéd “versenyző” lepipálása miatt adnak. Az adományozás aranyszabályának tartom, hogy az adományozónak joga van NEMet mondania! És ezt mindenkor tiszteletben
kell tartanunk.
Egy világhírű zsinagóga berendezési tárgyai
között láttam, hogy az adományozók nevét
kis táblácskákon és a zsinagóga előtti utcaköveken örökítették meg. Megtisztelő formák
- itthon is többször alkalmazhatnánk. Igazán
meglepő táblácskát egy széken láttam, melynek szövege így hangzott: “E szék adományozója nem kívánta nevét e táblán megörökíteni”. Számomra az etika magasiskoláját jelentette ez a kis rézdarab. Itthon a névtelen adományozókat legtöbbször, mint adócsalásaikat elfedni kívánó személyeket illetve cégeket említjük, pedig az adományozóknak alanyi joga “nem megdicsőülni”.
Az egyházak által bevezetett pénzszerzési
taktikák némelyikét a világi szervezetek is átvették és alkalmazzák. Végiggondolni és átvenni való azért akad még bőven. Természetesen nem gondolom, hogy a hazai non-profit
szervezeteket egyedül a külföldi támogatásszerzési technikák, például a “grassroots
fundraising” szakszerű alkalmazása fogja kihúzni tőkehiányos helyzetükből. Rövid gondolatmenetemben csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ne hagyjuk parlagon heverni a civil szervezetek belső erejét
és lehetőségeit. Ne csak a külső erőforrásokra számítsunk és támaszkodjunk!
GOSZTONYI GÉZA
gosztonyi@budapest.hu
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szervezet hangos reklámkampányt folytat ezekben a napokban. Valójában azonban 21 ezer lehetséges kedvezményezett
van az országban, ám legtöbbjüknek nem hallatszik a hangjuk. Ebből származik a megdöbbentő adat: a szervezetek 4 ezreléke kapja meg a támogatások több mint 1/4-ét. Gerencsér
Balázs, az egy százalékokat koordináló NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ) egyik vezetője szerint az adózók
többsége információ- vagy időhiányra hivatkozva nem adja
senkinek az 1%-ot. Mások azt mondják, nem biztosak benne, hogy pénzük jó helyre kerül. Gerencsér úgy fogalmaz,
hogy a kedvezményezett szervezetek átláthatósága nincs
kellően biztosítva. Az APEH elvileg ellenőrizheti ezeket a civil szervezeteket. Tavaly tízmillió forint felhasználását találta
megalapozatlannak, ez csekély összeg, de az APEH nem ellenőrzött mindenkit. A NIOK vezetője szerint a bíróságokon a civil szervezeteknek csak az alapadatai hozzáférhetők, ennél sokkal részletesebb adatbankra volna szükség, egy cégnyilvántartáshoz hasonló regisztrációs rendszerre.
A parlament 1996-ban fogadta el az ide vonatkozó törvényt, így
első alkalommal 1997-ben ajánlhatták fel az adózók adójuk
1%-át civil szervezeteknek, intézményeknek és egyházaknak. A
két legnagyobb egyház azonban visszautasította, mivel nem kívántak versenyezni más szervezetekkel. Újabb tárgyalások kezdődtek, ezek eredményeként az állam felkínált egy második
százalékot is, amelyet csak az egyházak részére lehetett felajánlani. Így szétválasztották a világi és egyházi szervezeteket, ami
az egyházaknak tetsző megoldás volt. Ráadásul a kormány azt
is garantálta, hogy mindenképpen szétosztja az egyházak között
a személyi jövedelemadó bevételének 1/2 %-át, még akkor is,
ha kevesebb felajánlás érkezik.
1998-ban újra módosult a rendszer. Azok az adófizetők, akik a
második százalékot nem kívánták egyházaknak felajánlani, odaadhatták a költségvetésben meghatározott speciális célokra
is. Ez évről évre változott, volt, hogy egészségvédelmet, volt
hogy árvízmegelőzést lehetett támogatni.
Régóta folyik a vita arról is, mi történjék azzal az 1%-kal, amelyről az adózók nem rendelkeztek. A vita eredményeképp
jött létre a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA), amelynek az
első elképzelések szerint feladata lehetett volna a bennragadt
százalék szétosztása. Az ötletnek azonban sok ellenzője akadt.
Ez rossz megoldás lett volna, mivel az adózók leszoktak volna
az akaratukat jól tükröző felajánlásról, ha látják, hogy a pénz
mindenképp a civilekhez kerül. A viták eredménye az lett, hogy
az állam annyi pénzt ad az alapba, amennyit az adózók felajánlottak, vagyis megduplázza a civil szférának jutó összeget, de
ösztönzi is az adózókat a százalék felajánlására. A szétosztás
mechanizmusa azonban még kialakulóban van.
Az interneten (www.nonprofit.hu) a NIOK Alapítvány portálján gyakorlatilag minden megtudható arról, hogyan kell felajánlanunk adónk egy százalékát, még a rendelkező nyilatkozat is
letölthető. Aki nem fér hozzá a világhálóhoz, az APEH-től a
06-80-630-063-as telefonszámon is kérhet információt.
Katolikusok az adománylista élén
Az egyházaknak 2002-ben 3 milliárd 48 millió forintot ajánlott
fel összesen 649 ezer adófizető. A legtöbb felajánlást, 1,9 milliárd forintot a Magyar Katolikus Egyház kapta 417 ezer támogatótól. A református egyház 613 milliót kapott 127 ezer adófizetőtől, az evangélikus 194 millió forintot 36 ezer állampolgártól.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 68 millió fo-

rintot 7.284 felajánlótól, a Hit Gyülekezet pedig 31 millió forintot kapott 10.254 adófizetőtől.
A katolikus egyház hat év alatt százezer fővel növelte támogatóinak számát. Az idén nem plakáttal toborzott új felajánlókat,
hanem az adófizetők személyre szóló levelet kaptak az egyháztól, ebben kérik a támogatásukat. Az 1,9 milliárdos bevételből,
illetve az 7,3 milliárdra kiegészített állami támogatásból a katolikus egyház 400 millió forintot papok, szerzetesek egészségügyi ellátására fordít. Az egyházi iskoláknak 500 milliót juttattak működésük javításra, az állami támogatás kiegészítésre. Az
egyházi épületek felújítását is ebből az összegből fedezték, illetve a szegényebb egyházmegyéket, plébániákat is támogatták.
A felajánlásokból segítik a pünkösdkor induló Magyar Katolikus Rádió működését is.
Az evangélikus egyház a felajánlásból kapott összeget elsősorban szociális és oktatási intézményeinek fejlesztésére használja.
A református egyház beruházásokra, diakónusi szolgálatokra,
oktatásra használja az adófelajánlásokból érkezett pénzt. Az
egyház egyébként újságokban, rádióban, televízióban is hirdeti
az 1% felajánlásának lehetőségét.
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. Tavaly kilencmillió forintnyi felajánlást kapott az 1%-okból. Ez
tavalyi teljes pénzügyi keretének 3-4%-a. Ennek ellenére Edvi
Péter, az egyesület elnöke nagyon fontosnak nevezi a befolyt
pénzt, amely elég 5-6 nagy szívműtétre, vagy a gyermekélelmezésben 150-200 gyermek egy tanévnyi étkeztetésére. Az alapítvány 1990 elején jött létre, s azon gyerekek gyógyítását támogatja, akiknek ápolási, gyógyítási költségeit a társadalombiztosítás valamiért nem állja. Ide tartoznak a határon túli gyerekek,
és sok kivételes eset. Például: a tb kétévente téríti meg a gyermekprotéziseket, de ha a gyermek gyorsabban nő, akkor kénytelen az egyesülethez fordulni. A kérelmek negyedét tudják támogatni, erre 350 millió forint áll rendelkezésükre. Reklámra
idén mindössze 200 ezer forintot költöttek, de médiatámogatóik
hirdetéseiket ingyen jelentetik meg.
Gyermekrák Alapítvány. Ötödik éve a Gyermekrák Alapítvány
kapja a legnagyobb támogatást az egy százalékokból, tavaly
mintegy 156 millió forintot. A Gyermekrák Alapítvány, amely
1998-as emlékezetes ellentmondásos kampánytevékenysége
után vált országosan ismertté (akkor mivel frissen alakult, nem
kampányolhatott volna az egy százalékokért), ma négyszáz
gyermeket támogat havi rendszerességgel. Legfőbb célja egy
gyermekrák-kórház felépítése. Támogatja azokat a gyermekeket, akik a kórházból hazakerülve nehéz körülmények között élnek. Az alapítvány most húszmilliós támogatási pályázatot írt
ki a gyermekeket gyógyító 11 kórházi osztály számára. Ezt az
összeget egyben fogja valamelyik osztály elnyerni. Támogatja a
kemoterápia utáni úgynevezett helyreállító kezeléseket is.
Rex Kutyaotthon Alapítvány. Király Péter alapító elmondása
szerint tavaly mintegy 88 mFt folyt be az egyszázalékos állampolgári felajánlásokból az alapítvány számlájára. A pénz jelentősebb részét a káposztásmegyeri állatsziget építésére fordítják.
Kutya- és macskaotthont, oktatóközpontot, parasztudvart és egy
vizes élőhelyet építenek egy több száz milliós beruházás keretében, a Farkaserdő mellett. A felajánlásokból jut a Rex Alapítvány állatvédelmi szolgálatának és oktatóprogramjának működtetésére is. Az alapítvány éves bevételének mintegy 20%-át fordítja PR- és reklámtevékenységre.
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keresők klubjának és tréningjének beindítását. A díjhátralékos
családok számának emelkedése miatt kezdődött el az adósságkezelés és tanácsadás, mint új szolgáltatás. A szenvedélybetegek, a fogyatékkal élők és az idősek problémáival külön, egyegy családgondozó kezdett el foglalkozni. A szakmai specializáció kialakulása lehetővé tette, hogy mindenki a saját területén
jobban elmélyüljön, és így az ügyfelek számára magasabb színtű szolgáltatást tudjunk biztosítani.
Kezdetben nem volt könnyű feladat – és még ma sem az – a
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének elfogadtatása a családokkal és a társintézményekkel. Az együttműködés kialakítása
érdekében heti rendszerességgel kezdtünk kijárni az iskolákba,
ahol ügyeletet tartottunk, lehetőséget adtunk a megismerésre és
a kommunikációra mind a pedagógusoknak, mind pedig a szülőknek és a gyermekeknek. Az intézményünkkel kapcsolatban
álló családok gyermekeinek számára nyitott napokat/hetet rendeztünk, amikor változatos programokat szerveztünk (pl. állatkerti séta, erdei kirándulás, Planetárium és Csodák palotájának
megtekintése). Mindezek pozitívan hatottak a családokkal való
jobb együttműködésre, és a kevésbé motivált családok aktívabb
részvételére a segítő folyamatban. Folyamatosan épült ki a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer, javult a társintézményekkel való együttműködés. A közös munka egyik tere a szakmaközi konzultációk és az esetmegbeszélések szervezése lett.
A jelen és a jövő tervei
2002. januárjában új helyre költöztünk, hiszen a dolgozók létszámának bővülése és az egyre növekvő kliensforgalom miatt
kinőttük a rendelkezésre álló infrastrukturális keretet. A mostani helyünk – ami korábban óvodaként működött – tágasabb, a
kliensek számára jobban megközelíthető. Az esélyegyenlőség
és az akadálymentes közlekedés megteremtése érdekében a
mozgássérültek számára lift áll rendelkezésre.
Speciális szolgáltatásként foglalkozunk az adósságkezeléssel,
az aktív korú nem foglalkoztatottakkal, a szenvedélybetegekkel
és az idősekkel. A napokban fog beindulni a Támogató Szolgálat, mely a fogyatékkal élők helyzetét könnyíti meg. Pszicho-,
egyéni- és párterápiás szolgáltatást is nyújtunk, valamint közvetítői (mediációs) tevékenységet is folytatunk (válás, gyermekelhelyezés, konfliktus esetén). A munkatársak közül többen
családterapeuta-képzésben vettek részt, és mindannyian folyamatosan fejlesztjük tudásunkat.
Az intézményben számos csoport működik ill. az idén újak is beindulnak: Krisztina klub, mozgásfejlesztő-, kamasz-, kézműves-,
kreatív családok-, gyermekeket egyedül nevelők csoportja. Nyáron
az önkormányzat balatoni üdülőjében, a rászoruló gyermekes családok üdültetésében veszünk részt ill. gyermektábort is szervezünk.
A gyermekek számára farsangi, húsvéti, mikulás/karácsonyi ünnepséget szervezünk. A gyermekcsoportok év közben - az iskolai
szünetekben vagy hétvégén - a közös kirándulások alkalmával teremtik meg azt a lehetőséget, amely családi környezetben nem,
vagy csak nagyon szűkösen biztosítható.
A jövő tervei között szerepel a családi napközi beindítása. Szeretnénk javítani szakmai felkészültségünket, szolgáltatásaink
színvonalát. A team véleménye, hogy az intézményünk arculatát továbbra is elsősorban a környezethez, az ügyfelek igényeihez igazítsuk. A múltban elért eredmények segítenek abban,
hogy bizakodva tekintsünk a jövő kihívásai elé.
HORVÁTH JUDIT
hjudit@deltasoft.hu

Szerkesztőségi megjegyzés: A hazai és a külföldi adományozásban lényegi különbségnek látjuk pl. azt, hogy a kedvezményezett másutt pontos tájékoztatást ad a pénz felhasználásáról
(lásd: „szívműtétre vagy étkeztetésre”?), ami a bizalom építésének alapvető eszköze. No és az se piskóta dolog, hogy a magyar adózók 5 éve bizonyítják, hogy igaza van a reklámszakembereknek: „a botrány bőven elég az ismertséghez” és jelen
esetben az anyagi támogatáshoz. Láthatóan egy jól felépített
reklámkampánnyal lehet pénzből még több pénzt csinálni. De
egy piárakció semmit se mond az adott szervezet tényleges tevékenységéről, sikereiről. Néhány jól eltalált, az érzelmi húrokat okosan pengető fotó elegendőnek tűnik az 1%-os nyilatkozat kitöltéséhez... Talán, ha inkább arra figyelnénk, hogy a lakóhelyünk közvetlen környezetében ki folytat jó célokért civil
munkát; ha megoldható lenne, hogy az adományozottak az őket
kedvezményezők felé (mint egy részvényesi körnek) tartoznának elszámolási- és teljesítési felelősséggel, esetleg kinőhetőek
lennének ennek az amúgy párját ritkítóan fontos és jó kezdeményezésnek a gyermekbetegségei! Ehhez persze másfajta
nyilvánosságra is szükség lenne, amelynek megteremtésében
épp a civileknek lenne a legtöbb dolguk!

A Budavári Önkormányzat 1988-ban Családsegítő Központ néven azzal a céllal hozta létre az intézményt, hogy a Szociálpolitikai Osztály munkáját megkönnyítse, és átvegye olyan emberi
problémák segítését, ami a hivatal keretei közé nem férnek be.
Intézményünk a budai régióban elsőként alakult meg. Kezdetben a vezető mellett négy családgondozó dolgozott. A helyszín
egy nagy alapterületű kertes ház volt, melynek otthonos berendezése is a nyitottságot, a családiasságot tükrözte.
Már a 1997. évi Gyermekvédelmi törvény megszületése előtt
felállt egy háromfős csoport, akik kiemelten a gyermekes családokkal foglalkoztak. Így már egy összeszokott csoport kezdte
meg a munkáját, amikor a Gyermekjóléti Szolgálat 1998-ban
hivatalosan létrejött. Ekkor kapta az intézmény a mai nevét,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Visszatekintve a
szakmai szolgáltatás és az intézményi struktúra változásán elmondható, hogy a Családsegítő Központ létrejötte a Szociális
törvény megszületését is megelőzte, a gyermekjóléti szolgáltatás pedig már a Gyermekvédelmi törvény előtt is működött, így
biztosítva a lakosság felől érkező igényekre a megfelelő szakmai választ.
A családgondozók munkáját kezdetektől „külsős” szakemberek
is segítették (pl. jogász, pszichiáter, pszichológus) azzal a céllal, hogy az intézmény a kerületben élőknek minél szélesebb
szolgáltatást tudjon biztosítani. Munkánkat - megalakulásunk
óta - egy szupervízor is segíti. Nagy hangsúly fektettünk a csoportokkal végzett szociális munkára is, így indult be a Krisztina
klub (ahová egyedül élők járnak), a baba-mama klub, a kismama torna, a kézműves foglalkozás és a filmklub.
A politikai, gazdasági, társadalmi változások hatásai - más településhez hasonlóan - itt is lecsapódtak, tevékenységünket folyamatosan ehhez igazítottuk, változtattuk és bővítettük. Így a
tartós munkanélküliség felerősödése tette szükségessé az állás-
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telepen 270 család él 290 lakásban. A Gyermekjóléti Szolgálat
287 gyerekekkel van kapcsolatban, akik 137 családban élnek,
egy családból átlagosan két gyerekekkel tartanak kapcsolatot. A
telep szegregációját erősíti a hátrányos szociális környezet és életforma, valamint a telepen élő családokkal szembeni előítélet.
A veszélyeztetett gyermekek számát növeli a deviáns magatartási formák gyakori előfordulása (pl.: bűnözés, alkoholfogyasztás, prostitúció) valamint a telepen lévő sajátos életformából adódó problémák, amelyek hatással vannak a gyerekek szocializációjára.
A TEAM felépítése és működése
A programban különböző szakterület képviselői dolgoznak együtt team-munkában, ezáltal komplex segítségnyújtást valósítanak meg.
A team összetétele: két főállású szociális munkás, pszichológus (a Nevelési Tanácsadóban dolgozik főállásban), fejlesztő
pedagógus (a Nevelési Tanácsadóban dolgozik főállásban), pedagógus (a 13-as számú Huszár-telepi Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse), védőnő, szociális munkás hallgatók. A
team vezetője szociális munkás.
Minden kedden megbeszélést tartunk, és ekkor megvitatjuk a
szakmai aktualitásokat, a témában felmerülő pályázatokat, a heti feladatokat, megtervezzük a foglalkozások tartalmát, valamint átbeszéljük az előző heti foglalkozások eseményeit, a felmerülő nehézségeket, az esetmunkát és értékeljük a gyerekek
változásait. A megbeszélés biztosítja a problémák felmérését, a
szükségletekre épített foglakozások bevezetését, valamint lehetőséget nyújt a program folyamatos fejlesztésre.
A telepen működő általános iskolával jó együttműködés alakult
ki. Az igazgatónő és a pedagógusok segítik az Egyesület munkáját, jelzik a gyerekek változásait, és egyre gyakrabban vesznek részt a szabadidős foglalkozásokon. Nem egymás mellet,
hanem együtt dolgozunk. A gyermekvédelmi felelős önkéntes
segítőként dolgozik az Egyesületben, így a közösen végzett
munka lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekekkel kapcsolatos
problémákra együtt próbáljunk megoldási lehetőségeket találni.

ROMA GYEREKEK
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE
Szociális munka roma gyerekekkel
„Kísérleti” program: tapasztalatok, nehézségek, sikerek

A roma program indulása
A Periféria Egyesület 1995-ben utcai szociális munka végzésére alakult Nyíregyházán, és céljaként a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének és társadalmi integrációjának elősegítését határozta meg.
A hajléktalanokkal és a prostituáltakkal végzett munka során
szervezetünk segítői gyakran találkoztak a szolgáltatási pontokon szociálisan hátrányos helyzetű, kallódó gyerekekkel. A
gyerekekkel kapcsolatos problémák, és az intézményes ellátásban lévő hiányosságok egyre nyilvánvalóbbá váltak számunkra, ezért 1999-ben a Soros Alapítvány által kiírt „Utcagyerek”
pályázatra elkészítettük a csellengő, kallódó gyerekek elérésére
irányuló programunkat. A munkát 1999. március 1-én kezdtük
el. Az utcai felderítő munka során egyre nagyobb számban kerültek a látókörünkbe Nyíregyháza szegénytelepéről, a Huszár
lakótelepről kikerült gyerekek, akiket megpróbáltunk a városban működő foglalkozásokba bevonni. Próbálkozásaink nem
voltak eredményesek, ugyanis a kapcsolatfelvétel után a folyamatos kapcsolatot nem tudtuk tartani. 1999. szeptemberében
szabadidős foglalkozásokat indítottunk be (heti egy alkalommal) a telepi általános iskola ebédlőjében. Célunk elsősorban a
kapcsolatfelvétel, a folyamatos kapcsolatfenntartás, a gyerekek
hiányosságainak, szükségleteinek felmérése volt. Az 1999. év
végén a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, Hálózat a Demokráciáért programjának keretében elkészített pályázati programunkat már korábbi tapasztalataink alapján építettük fel, az általános iskolával és a gyermekjóléti szolgálattal
karöltve.
A kétfordulós pályázaton az Egyesület támogatásban részesült,
így 2000. február 1-én elindulhatott a Huszár-telepi roma
gyerekek és fiatalok esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló program. A project célkitűzése a hátrányos helyzetű roma fiatalok részére közösségi, közösségfejlesztő csoportok
szervezése, settlement jellegű munkával; a gyerekek társadalmi
integrációjának elősegítése, valamint a beilleszkedést segítő ismeretek átadása volt. A támogatás 2000 szeptemberében ért
véget, a folytatás lehetőségére garancia volt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával gyermekjóléti programok
működtetésére kötött ellátási szerződés. Jelenleg a Huszár-telepi gyerekekre irányuló roma programunk önkormányzati és pályázati forrásokból folyamatosan, zökkenőmentesen működik.
A Huszár – telep bemutatása
A Huszár-telep a város szegregált szegénytelepe, a roma lakosokon kívül, Nyíregyháza díjhátralékos lakói is a telepen juthatnak lakásokhoz. E lakások a korabeli huszár laktanya kaszárnyáiból és istállóiból kialakított, korszerűtlen szükséglakások,
sok esetben komfort nélküli vályogházak. A munkanélküliek
száma magas, és a megélhetéshez sem elegendő jövedelem, a
telepről kikerülés esélyét rontja. Szociális intézményként működik egy óvoda, egy általános iskola, a Családsegítő Szolgálat
és a Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett alközpontjai, a Védőnői Szolgálat, egy Idősek Klubja, és a Roma Közösségi Ház. A

A program szakmai területei
A roma gyerekekre és fiatalokra irányuló programot a 13-as
számú Huszár-telepi Általános Iskolában működtetjük. Az
iskolában rendelkezésünkre bocsátottak egy osztálytermet, amelyet a gyerekekkel közösen rendeztünk be, így a foglalkozások ebben a helységben és az ebédlőben zajlanak:
(1.) Szabadidős programok
Fejlesztő játszóház: heti egy alkalommal
Kirándulások: nyári szünetben heti egy alkalommal
Táborozás
(2.) Csoportfoglalkozások
Drámapedagógia csoport: heti egy alkalommal
Kommunikációs csoport: heti egy alkalommal
A Fejlesztő Játszóház
A szabadidős foglalkozások a program alapjait képezik, melynek keretében végezzük a kapcsolatok kiépítését, felmérjük a
gyerekek és fiatalok problémáit, szocializációs hiányosságait,
szükségleteit. A játékok során a gyerekek és a segítők között kialakuló szoros, bizalmi kapcsolat lehetőséget nyújt a pszichés
problémák feltárására és kezelésére. A közös játékokon keresztül a gyerekeket együttműködésre motiváljuk, ezzel lehe-
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tőséget biztosítunk arra, hogy az eltérő képességgel rendelkező
gyermekek számára is élményt jelentsen a közös játék. A foglalkozások során figyelmet fordítunk a különböző kommunikációs formák fejlesztésére, tudatosítására, a verbális, nonverbális kommunikáció fejlesztésére, az érzelmek felismerésére
és tudatosítására (pl. Activity, kártyajátékok). A praktikus intelligencia fejlesztését speciális társasjátékok felhasználásával
igyekszünk elérni, melynek célja, hogy felkészítse a gyermeket
a napi tevékenysége során előforduló élethelyzetek adekvát
megoldására, néhány alapvető konfliktuskezelő technika elsajátítására. A gyerekekkel való kommunikáció során figyelmet
fordítottunk a személyes és az őket körülvevő világ tudatosítására, a gyerekeket ösztönözzük kérdések megfogalmazására.
Logikai játékok használatával a gondolkodási funkciók fejlesztését, az analógiás, az analizáló-szintetizáló gondolkodást, az
ok-okozati összefüggések felismerését segítjük.
A Játszóház fontos feladata a prevenció, a részképességek területén felmerülő problémák, mentális problémák, szociális retardáció, a családi konfliktusok kiszűrése, és a megfelelő szerv tájékoztatása.
A Játszóházi foglalkozások laza, szabad keretek között működnek, azonban néhány alapvető szabály megállapítására és betartására mindenképpen szükség van, a fejlesztési célok elérése érdekében. Alkalmazott szabályok: nem káromkodunk, verekedünk, mások testi épségét nem veszélyeztetjük, a játékokra lehetőség szerint vigyázunk, toleráljuk társunk véleményét, focizás, futkosás a termen kívüli pályákon lehetséges, egymás játékát, tevékenységét tiszteletben tartjuk. A csoport és közösség
élmény magával vonja a mi-tudat kialakulását („Perifériások
vagyunk”), amely után a szabálytudat egyre biztosabban megjelenik. Odafigyelnek a játékeszközökre (alkatrészek megőrzése,
dobozok óvása, abba való visszapakolás, stb.) és az alkalmanként betévedő, nem résztvevői céllal érkező fiataloktól a játékokat „védik” - mármint a hazaviteltől.
A magatartással természetesen több probléma akad, amely
néha a kezelhetetlenségig fajul, az agresszív viselkedés bomlasztja a közösséget, verekednek egymással, provokálják társaikat. A magatartási problémákra megoldást kellett keresnünk,
így kialakítottuk azt a rendszert, hogy egy segítő csak a problémásabb gyerekre koncentrál, megpróbálja figyelmét lekötni,
megnyugtatni, beszélgetni vele (minden foglalkozáson 4-5 segítő van jelen). Ha a felpörgött gyerkőc viselkedése teljesen szétzilálja a csoportot, illetve testi épséget veszélyeztet, és minden
erőlködésünk kudarcot vall, el kell hagynia a játékteret. Az adott foglalkozáson a harmadik esély után kell kiküldenünk, azonban a következő foglalkozáson már részt vehet, hiszen nem
büntetni akarjuk a gyerekeket, de tudatosítani kell bennük,
hogy a tettek következményeket vonnak maguk után.
A hullámzások mellett a foglalkozások működése stabil: a központi „mag”, akik a játék öröméért, beszélgetésekért érkeznek,
rendeltetésszerűen használják az eszközöket, illetve vesznek
részt a különböző manuális tevékenységekben (gyöngyfűzés,
színezés, télapó-készítés, hajtogatás, stb.), s társaikat is figyelmeztetik az alapelvárásokra.
Nyári programok
A kirándulások és táborozások a program életében a legszebb
pillanatok. Az intenzív együttlét és a közös élmények során alaposabban megismerjük egymást a gyerekekkel, a kapcsolatok
elmélyülnek, tisztázódnak és egy jó csapat alakul ki. A nyári

programokon összecsiszolódott csoportokkal hatékonyabban lehet együttdolgozni mind a pszichológiai, mind a játszóházi foglalkozásokon.
A kirándulások, táborozások célja, hogy a gyerekeknek szervezett programokon keresztül a mássággal szembeni előítéletek
mérséklődjenek, valamint a telepen kívüli élet megismerésével
a környezeti és társadalmi korlátok csökkenjenek. A programokon roma és nem roma gyerekcsoportok együtt vesznek részt,
mert tapasztalataink alapján az előítéleteket személyes élményeken keresztül lehet csökkenteni.
A gyerekek egyre inkább egymásra találnak, jól működő összeszokott csapatot alkotnak. Az ismeretségnek persze előzményei
vannak, hiszen a központi „magot” alkotó gyerekek már több éve részt vesznek a közös nyári programokon, így náluk - illetve
velük szemben - nyoma sincs az előítéletnek. Az új gyerekeknél sincs teljes elutasítás a származásbeli különbségekkel szemben (látva a „központi mag” elfogadását), az ismeretségek, kapcsolatok, barátságok gördülékenyen alakulnak ki, az új gyerekek is stabilan beilleszkednek a csoportba, és elfogadják a kialakult normarendszert. A gyerekek hátrányos helyzetére tekintettel, annak érdekében, hogy a szolgáltatásokhoz a hozzáférés
lehetősége biztosított legyen, a program alapelve, hogy a gyerekek kirándulásainak költségét biztosítjuk. Sok esetben a szülő
nem foglalkozik azzal, hogy a gyerek hogyan és hol tölti a
szünidőt, így ezen gyerekek számára nincs más alternatíva a
nyár tartalmas eltöltésére. Az étkezések során a szendvicsek készítésében és bográcsozásban (krumpli és egyebek pucolása,
vagdosás, tűzrakás) a gyerekek nagy örömmel segítenek, a közös munka még inkább összehozta a résztvevőket.
2001-től szervezünk nyári táborozást a gyerekek számára, egy
beregi kisközségben, Márokpapin.
A táborozás elsősorban szabadidős programokra, közösségi él-

ményekre épül, melyeket kiegészítenek a szakmai programok,
úgymint kommunikációt fejlesztő és egészségügyi prevenciót
megvalósító foglalkozások.
A délelőttökre nem találunk ki szervezett programokat, mert az
előző évek gyakorlata azt mutatja, hogy a gyerekek igénylik a
lazább kereteket is, hiszen nyaralnak. Így a reggeli és az ebéd
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nódnak a játékból. Hatékony szabályozónak bizonyult a drámafoglalkozásokon való viselkedés függvényében az ezt követő
játszóházon való részvétel is. Miután a kereteinkhez, szabályainkhoz következetesen ragaszkodtunk, ugyanakkor minden
gyerek a következő alkalommal vagy már a következő játékkörben "tiszta lappal" indulhatott, érdemes volt a résztvevőknek
erőfeszítéseket tenniük önmaguk fegyelmezésére. Nehezen fogadták el az első játszóházi "megvonást", de az ő érdekükben is
ki kellett tartanunk emellett. Jelenleg is fontosnak tartjuk, hogy
megtanulják: nem minden "jár" szükségszerűen, mindannyiuknak tenni kell a dolgokért, és a tetteinknek következményei
vannak. A gyerekek örömmel vesznek részt a játékokban, önállóan rendezik már át az osztály tanulóterét a drámajátékra alkalmas "játszó" térré, illetve pakolnak el óra után. Valós motivációvá vált a játékokban való részvétel. Megtanulták (1. osztályosok) elfogadni az alacsonyabb értelmi képességű társuk viselkedését anélkül, hogy ők is átvennék labilitását, nehézkes szabálytartását. Minden foglalkozás után közösen értékeljük a
résztvevők magatartását. Ez nagyon fontos a csoport- és önértékelés szempontjából. Az utóbbi foglalkozásokon már senkinek nem kellett egy játékkörből sem kiszállnia, illetve teljes létszámban vehettek részt a játszóházon is.
Foglalkozásaink kezdetben érzékelő-észlelő-figyelemfejlesztő
mozgásos játékokból álltak. Jelenleg egyre inkább támaszkodhatunk a kiscsoportos (4 fős) formákban a dramatikus játékelemekre. E téren is észlelhető a csoport fejlődése, összekovácsolódási folyamata.

közötti időszak kézműves foglalkozásokkal (gyöngyfűzés, agyagozás, üvegfestés, papírállatkák készítése, festés), sporttevékenységekkel (tollasozás, ping-pong, foci), társasjátékozással,
és természetesen pocsolással telik. A délelőtt alkalmas a szobák
és környezetünk kitakarítására, a zuhanyozásra (van, aki ezt este elsumákolja), nyugodt beszélgetésekre.
A tábor kezdetén a csoportalakulás megkönnyítésére kommunikációs foglalkozásokat tartunk. A módszer és a csoportmunka szinte kivétel nélkül ismerős a gyerekeknek. Az ebéd utáni
programok a délutánok teljes időtartamára szólnak, úgymint
faluismereti játék, számháború, kincskeresés, Nemek harca, akadály-, sorversenyek, vetélkedők. A táborban végig velünk
van a programban dolgozó védőnő, aki az év közben a személyes higiénés szokásokkal kapcsolatban tapasztalt hiányosságokra és egyéb felmerülő kérdésekre jó hangulatú beszélgetésekkel, kötetlen formában ad választ, illetve odafigyel a gyakorlati alkalmazások helyességére.
Drámapedagógiai csoport
A drámapedagógiai csoportokat 2003 szeptemberében kezdtük
el, Phare támogatással.
A drámapedagógiai foglalkozások célcsoportjai: az első és második osztályos tanulók. A foglalkozások időtartama: 1 óra.
Rendszeressége: kéthetente 1 alkalom. (az ún. A és B hét beosztást tartottuk célszerűnek). Az első osztályos gyerekek már
„tapasztaltak” a csoportmunkában, ugyanis az óvodában már
tartottak számukra dráma-pedagógia csoportokat, így esetükben
folyamatos fejlesztés valósítható meg. A második osztályos
gyerekek még nem vettek részt csoportmunkában.
A program kezdetén a csoportfoglalkozások a gyerekek megismerésére, a hiányosságok felmérésére, a csoportalakításra irányultak. Mindkét csoportnál az első hónapok alapvető célkitűzése a szabálytudat kialakítása volt, amely fontos mind a
csoportbeli készségek fejlesztése, mind a tanórákon nyújtott teljesítmény szempontjából. Az első osztályos gyerekeknél a csoportalakítás, a keretek tisztázása és így a szabályok alkalmazása
lényegesen gördülékenyebb volt, mint a második osztályban.
Mindkét gyerekcsoport számára nagy élményt jelent a több felnőtt segítő jelenléte, és a velük kialakuló kapcsolat. A különbségek persze a felnőtt segítőkkel való kapcsolatban is megmutatkoznak, hiszen az első osztályban a feladatokban való aktív
részvételre jut nagyobb hangsúly, és kevesebb a fegyelmezésre.
A második osztályban „szoros emberfogással” dolgozunk, azaz
a csoport kereteinek megtartása érdekében a szociális munkások a problémásabb gyerekek mellett ülnek és próbálják a figyelmüket a csoporton belülre terelni és a felgyülemlett feszültséget, frusztrációt csökkenteni. Nehezíti a helyzetet, hogy
mindkét osztályban vannak olyan speciális szükségletű, intenzív egyéni odafigyelést igénylő gyerekek, akik magaviseletükkel nagyon a csoporttá válás folyamata ellen hatnak. Ennek okai: határeseti vagy az alatti intellektusból eredő sajátos szabálytudat illetve hullámzó kitartás; idegrendszeri sérülés és/
vagy szociális háttér miatti extrém érzelmi labilitás; minimális
önfegyelem, stb.
A helyzet megoldására azt tűztük ki célul, hogy a drámajátékokat olyan vonzóvá tegyük, hogy a gyerekek számára az legyen a jutalom, ha részt vehetnek benne. Amennyiben magaviseletükkel akadályozzák a többiek játékát (bizonyos esetben veszélyeztetik testi épségét), akkor fegyelmezési eszközként kivo-

A pszichológus és a szociális munkások együttműködésének
lehetőségei a kommunikáció-fejlesztő csoportban
A kommunikáció-fejlesztő csoport elindítását – a program újdonságára és nehézségeire való tekintettel- hosszabb előkészítő
szakasz előzte meg. Azzal már a kezdet kezdetén tisztában voltunk, hogy a csoport nem lesz igazán hatékony, ha úgy tervezzük, hogy csak pszichológus vezeti, segítség nélkül. Ekkor már
volt némi tapasztalatunk a pszichológus és a szociális munkások csoportban való együttműködéséről, mivel korábban tartottunk ilyen jellegű foglalkozást a belvárosban, nem roma
gyermekek számára, de ez kisebb csoportlétszámmal működött,
és a gyermekeknek már volt előzetes élményük a csoportos
munkával kapcsolatban. Az új programban ezeket a tapasztalatokat igyekeztünk felhasználni és továbbfejleszteni, figyelembe
véve a roma gyermek szocializációs sajátosságait, társadalmi
hátterét. A programban dolgozó szakembereknek sohasem okozott gondot a csoportban való együttműködés (bár a különböző
szakterületek között ez többnyire vita tárgya), természetesen előtte tisztáztuk a kompetencia határokat és a beavatkozás lehetőségeit. Sikerült így elérnünk, hogy a tudásunkat, tapasztalatainkat a lehető legjobb, legtartalmasabb formában ötvözzük. A
közös munka során nyitottak vagyunk egymás tudására, tudunk
egymástól tanulni, ami elősegíti, hogy programjaink folyamatosan magas színvonalon működjenek.
Megfigyeltük, hogy a problémás gyermekekből szervezett csoportok esetén sokkal könnyebb kézben tartani a folyamatokat,
ha a szociális munkás segítők szabályozó tényezőként működnek. Segítenek a koncentrációs nehézségekkel küzdő gyermekek figyelmét az éppen aktuális tevékenységre irányítani,
így nem áll fenn a veszély, hogy az ebből származó problémák
esetleg megzavarják a csoport működését. A szorongó gyerme-
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egymással. Az ülés alatt ugyanis a pszichológus többnyire glokek esetében a segítők közvetítő funkciót is betölthetnek, hibálisan észleli a folyamatokat, a nehezebben észrevehető részszen első körben könnyebb nekik, ha egy olyan személynek
letekkel nem mindig szembesül, míg a segítők (a gyermekekkel
mondhatják el a problémáikat, akiben megbíznak. Amikor ez az
való közvetlen kapcsolat miatt) a részinformációkkal jobban
illető ösztönzi őket arra, hogy másokkal is megoszthatják a
tisztában lehetnek, mint az átfogó történésekkel. A pszichológondjaikat, így a gyermekek számára már kevesebb nehézséget
gus feladata tehát a csoportokra való felkészülés (a megfelelő
okoz a csoport előtti önfeltárás.
játékok, gyakorlatok kiválasztása), az ülés vezetése és a kolléEnnek a munkának az az egyik legnagyobb nehézsége, hogy
gák koordinálása. Ahhoz azonban, hogy a foglalkozások hatása
egyszerre kell felnőtt szerepben lenniük, illetve belehelyeztartós legyen, a gyerekekkel való kapcsolat se sérüljön és a tekedni a gyermek érzelmi világába, gondolati terébe. A felaam munka is folyamatos legyen, nemdat megoldása személyenként
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setekben is igyekeztünk biztatni vagy éppen megerősíteni
őket, így próbálva bevonni mindenkit a közös munkába.
A szabályok háromszori súlyos megsértése a csoportból
való kiküldést vonja maga után. A felmerülő fegyelmezési nehézségek miatt vezettük be azt a szabályt. Ez azt jelenti, hogy ha valaki magas aktivitási szintű, és aktuálisan nem
képes az előbb felsorolt előírásokat betartani, az aznap nem
maradhat az ülésen. Háromszor kell szabályszegést elkövetnie, és mindig figyelmeztetjük a következményekre. Ha
mégis kimeríti a lehetőségeit, kihívjuk a teremből az illető
gyereket, elmondjuk neki, hogy a viselkedésével zavarta a
társait és a csoportmunkát, ezért haza kell mennie, ennek ellenére mi ugyanúgy szeretjük és elfogadjuk, és a következő
alkalommal szívesen látjuk. Tehát a gyermeket nem tiltjuk
ki a csoportból, csak az adott foglalkozásból vonjuk ki. Ez
hatékony módszernek bizonyult, igaz eleinte nehéz volt felvállalnunk azt, hogy elküldjük a gyermeket, de ebből sohasem alakult ki ellenszenv. Általában a tagjaink két figyelmeztetésig jutnak, a harmadikat csak ritkán használják ki.
Lehet, hogy ezek a szabályok túl szigorúnak tűnnek, de nélkülözhetetlenek a csoport működéséhez.

A foglalkozásra csak az jöhet be, aki fél órán belül megjelenik. Ezt a szabályt azért kellett bevezetnünk, mert sok
gyermeket bíznak meg a szüleik azzal, hogy hozzák el a
testvérüket a telepen található óvodából, és emiatt nem tudnak pontosan megjelenni. A másik ok az volt, hogy a roma
gyermekek számára az időnek nincs túlzottan nagy jelentősége, nagyon kevesen vannak azok, akik órát hordanak. Az
időpontokat inkább eseményekhez kötik, mint az órához.
Sokáig csak úgy tudták beazonosítani a csoport kezdését,
hogy meglátták az udvaron parkolni a kocsit, amivel kijárunk a helyszínre.
Aki eljön a csoportra, a foglalkozás végéig kell maradnia. Ezt a szabályt azért hoztuk, mert több gyerek is elment,
amikor számára unalmas gyakorlatot alkalmaztunk, de később visszatért a csoportba. Ez olyan szinten zavarta meg a
csoport működését, hogy muszáj volt ezt külön kihangsúlyoznunk.
A foglalkozás során meghallgatjuk a másikat, nem szólunk közbe. Ez az az előírás, amit máig nehéz betartatni a
gyerekekkel, illetve folyamatosan fel kell rá hívni a figyelmüket. Sok tagunk alig várja az alkalmat, hogy a héten egyszer megnyilatkozhasson, és elmondhassa az élményeit, de
sokszor nem képesek várni addig, amíg sorra kerülnek.
Megfigyeltük azt is, hogy a gyermekek (főleg fiúk) közti
dominancia-harc a szavak birtoklásában is megjelenik. Aki
hosszabb ideig képes beszélni, az a látens csoportvezető, a
vezéregyéniség.
A csoport ideje alatt (a mozgásos feladatok kivételével)
mindenki a helyén marad. Mivel ezeknek a gyerekeknek a
lételemük a mozgás, hosszú ideig problémát okozott, hogy a
helyükön maradjanak, ami persze rontotta a figyelem-koncentrációt. Sokáig az egymás között „szoros emberfogásnak” nevezett módszert alkalmaztuk, vagyis a segítő a rendkívül aktív gyermek háta mögé állt, és a vállaira tette a kezét. Később már elég volt egy érintés, mára pedig sikerült
eljutni oda, hogy egy tekintet is elegendő, hogy a gyermek a
helyén maradjon.
A csoporton nincs verekedés. Ez a szabály is nagyon fontos, mivel ezek a gyermekek az élményeket nagyon intenzíven élik meg, így gyakran előfordult, hogy egy-egy napi történet felidézése során olyan mértékben élték át az eseményeket, hogy újra fellángolt a konfliktus a résztvevő felelek
között. A gyermekek idővel megértették, hogy ha verekednek, kevesebbet tudnak játszani, így az ilyen típusú problémák idővel szinte teljesen megszűntek.
A foglalkozáson nem beszélünk csúnyán. A gyermekek igen kreatívnak mutatkoztak a káromkodások kitalálásában
és alkalmazásában, aminek persze az lett a következménye,
hogy veszélyes szócsaták alakultak ki, ez pedig egy idő után
verekedéshez vezetett, ami a csoportmunkát hátráltatta. Itt is
azzal sikerült meggyőzni őket, hogy ha ezt folytatják, kevesebb játékban vehetnek részt.
Aki megjelenik a csoporton, minden játékban aktívan
részt vesz. Ezt az előírást azért vezettük be, mert néhány
gyerek jól érezte ugyan magát az üléseken, de bizonyos feladatok esetében (amihez nem volt kedvük vagy szégyellték
magukat) passzívvá váltak, amit a többiek követendő mintának tekintettek. Megbeszéltük, hogy csak nyomós indok esetén maradhat ki valaki egy gyakorlatból, és ezekben az e-

A kommunikáció-fejlesztő foglalkozás felépítése
Az ülések témájának összeállításakor mindig nagy hangsúlyt
helyezünk arra, hogy abban a gyermekek számára is kiszámítható rendszer legyen.
A csoport a héten történt események összefoglalásával kezdődik. Ebben azt kérjük a gyerekektől, hogy mondják el, mi
történt velük a héten. Ez sokáig problémát okozott számukra,
hiszen még az aznap megesett dolgokra is nehezen emlékeztek
vissza. Hosszú időbe telt, és kemény munkát jelentett nekik,
hogy képesek legyenek átgondolni, és verbális vagy rajzos formában visszaadni az élményeiket. Ezt a fajta feladatot a gyermekek nem igazán kedvelik (nehéz kivárniuk, amíg sorra kerülnek), ezért megpróbáltuk változatossá tenni számukra a gyakorlatokat. Az élményeikről beszélhetnek pl. úgy, hogy pontozzák
egytől ötig, ahol az „egy” nagyon rossz, az „öt” pedig kiváló
napot jelenti. Az is előfordulhat, hogy a párokban interjút készítenek egymással a hetükről, de az is lehet, hogy egy arcot egészítenek ki az érzelmi állapotuknak megfelelően. Természetesen ennek még számtalan variációja lehetséges.
Ha új tagunk érkezik az ülést mindig bemutatkozással kezdjük, ami lehetőséget ad az új gyermeknek, hogy megismerkedhessen a többiekkel, a régiek pedig gyakorolhatják az önbemutatást.
Ezek után mozgásos feladatok következnek, mert ilyenkor már
szükséges az, hogy átmozgassuk a gyermekeket. Ezeket felhasználhatjuk az együttműködés erősítésére (pl. különböző típusú fogócskák), de az érzelmek kifejezésére is (mimetikus
gyakorlatok). Annyi feladatot kell alkalmaznunk, hogy a gyermekek „lefáradjanak”, vagyis levezessük a felesleges energiáikat. Ha ez sikerül, már képesek lesznek odafigyelni a következő
gyakorlatokra.
Az ülés folytatásaként lazító gyakorlatokat alkalmazunk, ezekkel próbáljuk a még esetleg fennmaradt feszültséget kezelni,
valamint tovább erősítjük a figyelmi koncentrációt.
A negyedik blokkban többnyire kreativitás-fejlesztő, encounter játékokat, valamint önismereti, kapcsolatfejlesztő és szituációs gyakorlatokat alkalmazunk. Az ülésnek ebben a szakaszá-
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lehetőségét abban látjuk, ha a célcsoportot kiszélesítjük. Egyrészt igyekszünk - a fejlesztő játszóház révén - már az óvodásokat is elérni, hogy már ebben az életkorban megismerjék a
csoportban való együttműködés szabályait, és alternatívát kínáljunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ezt szeretnénk folytatni az elsősök és a másodikosok részére szervezett drámapedagógiai csoportban, hogy az innen a kommunikáció-fejlesztő
csoportba kerülő gyermekekkel könnyebb és hatékonyabb legyen a munka. Több éves tevékenységünkkel már sikerült elérnünk, hogy a szocializáltuk az iskolába járó gyermekek nagy
részét a csoportos munkára, de még így is minden év szeptemberében - az új tagok miatt - egy előző szintről kell indítanunk a
foglalkozásokat.
A csoportból „kinövő” gyermekek számára pályaorientációs
csoportot tervezünk, hogy az elért eredményeket megerősítsük,
és új - a korosztály számára megfelelőbb - formában továbbfejlesszük. A Phare és Uniós pályázatok jelentik a közeljövőben
talán a legnagyobb lehetőséget terveink megvalósításához.
FODOR ÉVA - JÁMBOR CSILLA
perifer@axelero.hu

ban fordítunk a legnagyobb figyelmet a fejlesztő hatásra.
A foglalkozás befejezéseként olyan gyakorlatokat használunk,
amely segíti a gyermekeket a csoporton történt események feldolgozásában és lezárásában, valamint a tagok együvé tartozását erősíti.
A csoport fejlődése
A kommunikáció-fejlesztő csoport első éve a csoportban való
munka tanulásáról szólt. Problémát okozott a résztvevőknek a
körben ülni, és a helyükön maradni. A gyakorlatok az újdonság
erejével hatottak, gondot okozott azok megértése, így megpróbáltunk olyan nyelvezetet használni, ami leginkább közel állt
hozzájuk. A gyermekeknek el kellett sajátítaniuk a másokra való odafigyelés képességét, és ezt összhangba kellett hozniuk saját szereplési vágyaikkal.
A program kezdetén szinte csak differenciálatlan érzelmi megnyilvánulásokkal találkoztunk. Hónapokat vett igénybe amíg az
érzelmek felismerésének és kifejezésének képessége elfogadható szintre került. Sokáig bármiféle érintést támadásnak vettek,
és rögtön agresszív módon reagáltak rá. Nem játszhattunk olyan
játékokat, ahol be kellett kötni egymás szemét, mert ez erőteljes
félelmet és ezzel együtt indulatot váltott ki. Ahogy a bizalom erősödött a gyerekek közt, már nagyobb szabadságot kaptunk a
gyakorlat-választásban.
Az első időszakban rengeteg mozgásos és rajzos feladatot adtunk a gyerekeknek, mert csak ezekkel lehetett megközelíteni
őket. A mozgásos feladatoknak azonban meg volt az a veszélye, hogy néhány gyerek „bepörgött”, vagyis nem tudta kontrollálni a mozgását, ami ütközésekhez, így a csoport kereteinek a
fellazulásához vezetett. Ezért amikor ezeket használtuk, jóelőre
megbeszéltük, hogy kikre kell odafigyelni. A rajzos gyakorlatoknak az volt a hátránya, hogy az önbizalom-hiányban szenvedő gyermekeket nehezen lehetett rávenni a munkára. Ők külön,
személyre szóló biztatást igényeltek. Ebben az időszakban különösen nagy felelősség hárult a szociális munkásokra, hiszen a
pszichológus nem tudott mindenki mellé leülni, viszont felhívta
a segítők figyelmét a beavatkozás lehetőségeire.
A következő időszakban már sikerült elérnünk, hogy a mozgás
és az ábrázolás útján történő érzelmi megjelenítést verbális
szintre vigyük. Az első próbálkozások persze eléggé sutára sikeredtek, mivel a gyermekek nagy többsége nem rendelkezett
gazdag szókinccsel, így ennek fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat igyekeztünk alkalmazni. Amikor azonban a gyermekek sikerélményekben gazdagodtak, egyre bátrabbakká váltak, ami
még inkább elősegítette azt, hogy gyakoribbá váljanak a szóbeli
megnyilvánulások.
Ezek után a gyermek számára - ahogy bizalmi légkör alakult ki
és közös élményekben gazdagodtak - egyre fontosabbá vált a
csoport és az együvé tartozás élménye. Ekkor már mint „Perifériások” beszéltek önmagukról. Mindezt elősegítették a nyári
kirándulások és táborok (nyáron nincs kommunikáció-fejlesztő
csoport, mert ebben az időszakban nem bírják ezt a fajta terhelést). A közös élmény ereje a csoportban is megjelent.
Most, a csoport negyedik évében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az önelemzés készségének fejlesztésére, valamint a
konfliktuskezelő stratégiák finomítására.

Kedves Olvasó!
Vitát váltott ki a HÁLÓ szerkesztői között annak megítélése,
hogy a fenti cikk szociális munkáról vagy szociálpedagógiáról szól-e. Elfogultságomat vállalva, a szociális munka mellé
teszem le a voksomat. A Periféria Egyesület Gyermekjóléti
programja szociális munka alapokra és a komplex segítségnyújtás érdekében TEAM munkára épül, és interprofesszionális
együttműködésben valósul meg. Érveim:
A program azokra a hiányokra ad választ, amit a gyermeknél - családjának és iskolájának erőfeszítései ellenére - sem
mindig sikerül megoldani, vagyis hogy a gyermek személyre szabott segítséget kapjon.
A segítő munka alapeszköze: a játék, mely a gyerekek elérését, a probléma felismerését segíti.
A probléma-kezelés további eszközeit csoportmunka módszerekre építi a program, ahol a szociális munkások mellett
más szakemberek (pszichológus, védőnő, pedagógus) is
dolgoznak. A csoportmunka mellett - szükség szerint, a
problémakezelés érdekében - szociális esetmunkát is végeznek a gyerekkel dolgozó szociális munkások.
A szakmai munka fókuszában a gyermek áll. A szülők együttműködése a segítőkkel a problémák jelzésében és a
problémakezelésben történő együttműködésben is megjelenik. A gyermekek családtagjait - különösen a nyári időszakban - bevonjuk a programba.
A program eredményei: fejlődtek a gyermekek képességei, készségei; erősödött a roma és a nem roma gyerekek közötti kommunikáció; láthatóan javult az együttműködésük; csökkent a nem romák felé megnyilvánuló előítélet a romákban; javult a szociális
munkásoknak és a roma szülőknek a gyermekek fejlődését célzó
együttműködése; javultak a roma gyerekek tanulmányi eredményei; bővültek a gyermekek ismeretei és kapcsolatai.
A valósághoz hozzátartozik, hogy én magam nem vagyok járatos a szociálpedagógiában. Azt tudom, hogy az a szociálpedagógia, amit Németországban ezzel a kifejezéssel illetnek, a
szakmai tartalmat tekintve SZOCIÁLIS MUNKÁT jelent.
SZOBOSZLAI KATALIN
szkati@de-efk.hu

Tervek, a fejlődés lehetőségei
A csoportmunkában szerzett tapasztalataink alapján a fejlődés
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SZAKMA ÉS/VAGY POLITIKA?

lyen rafinált módozatait lehetett közpénzekből nyújtani!
Ehelyett a rászorultság elvét a - szakmai érvekkel is
megtámogatott - szocialista taktikázás ismét elnyomta, s
újabb és újabb ígérgetések, majd adakozások kenték el a
valódi felelősséget. Kétségtelen, hogy történtek késői
felismerések, pl. lakáshitel-kamat támogatás csökkentésével, de az is tagadhatatlan, hogy a sok „majd” során elszalasztódott a társadalompolitikai fordulat lehetősége.
Mindezek után különösen furcsállom, hogy a fenti nyilatkozat ismét Bokros Lajosra utal, mint aki - a jobboldali kormánnyal együtt említve - visszavetette a leszakadás megállítását célzó törekvéseket.
2003 karácsonyán, Bokros Lajos az ÉS-ben 130 pontba
foglalt gazdaság- és társadalompolitikai programot tett
közzé, amelynek vezérelve a gazdasági fellendülés és a
társadalmi szolidaritás összehangolása. Ebben a szövegben az elmúlt évek tapasztalatait összegezve, nem közgazdász képzettségű laikusok számára is érthető összefüggéseket tár fel, s világossá teszi: a szolidaritás határozottan különbözik a mindenki számára, alanyi jogon történő állami osztogatástól. A szolidaritás állásfoglalást s
bizonyos irányokban megvonást is jelent, s ennyiben politikai konfrontációval jár.
Amikor a szociálpolitika képviselői a segélyekben megtestesülő, kézzelfogható állami támogatások védelmén
túl az ellátó rendszerek reformjáért is folyamatosan kiállnak, akkor elkerülhetetlenül abban az átfogó fogalomkörben kell látniuk állam és társadalom, gazdaságés szociálpolitika viszonyát, mint ahogy azt Bokros és a
hozzá hasonlóan gondolkozó közgazdászok teszik. Természetesen, lehet más dimenzióban is feltenni kérdéseket, pl. hogy a gazdaság, mint a növekedés hajtóereje és
mércéje, valóban elsődleges fontosságú-e, azaz az életminőség valóban a növekedésen mérhető-e? De most
nem ezen az úton járunk.
A szakma függetlenítése a politikától azonban más tekintetben is megkérdőjelezhető, s csak a legutóbbi másfél év hasonló érvekkel kezelt eseményeiből sorolok néhányat:
2002 őszén a közalkalmazotti béremelés hetekig érintetlenül hagyta a civil szférában hasonló tevékenységet végzőket. Pontosan tudható, hogy nagyobb választói réteget fog át a közalkalmazottak tömege, mint
a szociális szférában dolgozóké. Hosszas egyezkedést
követően az előbbiek béremelésének töredékével néhány hónapra lecsendesítették a civileket. A közvetlen
politikai célokon túl, ebben vajon milyen elvek valósultak meg? Talán a sokat emlegetett szektorsemlegesség?
A szektorsemlegesség és egyenlőség jegyében az egyházi szervezeteknek biztosított dupla összegű normatíva vajon milyen politikai célokat szolgál?
Az esélyegyenlőség, valamint az állam és az egyház
szétválasztásának alkotmányos elvének jegyében
folytatott politikai gyakorlat keretében történt-e a cigányoknak a pápához kísérése, miközben a civilizált
élet esélyének (egészség, táplálkozás, lakás, munka,

(Varsányi Erika reflexiója „A Szociális Szakmai Szövetség
elnökségének nyílt levele a szegényedés dolgában kialakult
politikai vitához” című nyilatkozata kapcsán született.
Megjelent a HÁLÓ 2004/márciusi számának 4.oldalán)

Az utóbbi másfél év szakmai vitái során megfogalmazott
kritikai észrevételeimet a kormány politikáját képviselők
azzal hárították el, hogy „mi szakmát csinálunk, nem
politikát”. Valóban? Ez a két dolog ilyen határozottan
szétválasztható egymástól? A HÁLÓ 2004 márciusi számában megjelent nyilatkozat éppen ennek az ellenkezőjét tanúsítja: Ferge Zsuzsa az ellen tiltakozott, hogy kutatási eredményeit a jobboldal a kormány elleni bírálatként használja fel.
Nem lévén közgazdász, l995 márciusában inkább csak
kételyeim voltak a szociális szakembereknek Bokros
Lajos intézkedéseivel szembeni rohamával kapcsolatban. A későbbiekben a közgazdászok beszámolói egyre
jobban megerősítettek abban, hogy az azonnali tiltakozás nem volt megalapozott. Egy évre rá a híradások már
a gazdaság fellendüléséről szóltak, s a jobboldali kurzus
féktelen osztogatása is abból a zsákból markolhatott, amelyet a megszorító intézkedéseket követő dinamika termelt ki. S annak a kurzusnak moralitását és stílusát jellemzi, hogy eközben a jobboldali demagógia részeként
szitokszóvá tette annak a közgazdásznak a nevét, akinek
a dőzsölést köszönhette.
A jóléti rendszerváltás kormányprogramját olyan társadalompolitikai stratégiaként fogadtam, amelyben nem
csak szocialista, hanem liberális szempontok is érvényesülhetnek. Úgy értelmeztem, hogy az elszabadult egyenlőtlenségek lefékezése valóban differenciáltan érinti
majd a társadalom különböző helyzetű csoportjait, s nem
részesül azonos juttatásokban és kedvezményekben a
villá(ka)t építő, földet, bányát szerző, négy gyerekét terepjárón szállító politikai vállalkozó és a kisfaluban, a
munkanélküliségből kilábalni nem tudó gyerekes család,
vagy éppen a lakótelepi lakás közüzemi díjainak kifizetéséért dolgozó kereskedelmi eladó.
Azt feltételeztem, hogy míg a társadalom magasabb jövedelmű rétegei adókedvezménnyel részesülhetnek olyan ösztönzésben, amely nem teszi őket a szegények ellenségeivé, de érdekeltté teheti őket beruházásokban, következésképpen foglalkoztatási ehetőségek megteremtésében, addig a leszakadó rétegek számára az ily módon
megemelt összegű, s bizonyos esetekben feltételhez kötött (pl. iskolalátogatáshoz) támogatások adnak esélyt arra, hogy legalább a holnapig legyen jövőképük. A társadalmi integrációt éppen az eltérő helyzetből következő
különböző mértékű és tartalmú teherviselés biztosíthatja.
A középosztályosodás a társadalom stabilizálódásának
fontos folyamata, de megtapasztalhattuk, hogy a „polgár” homogenizáló védjegye alatt a kiváltságoknak mi-
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közlekedés) biztosítása az egész kormány feladata
lenne? A miniszteri poszt létrehozását ki tekintheti ma
már többnek, mint a kormánypolitika üres reklámjának?
az autonómia jegyében kontrollálatlanul működő
önkormányzatoknak kiszolgáltatott szociális szféra
küzdelmei vajon politikai szempontból szintén indifferensnek tekinthetőek-e?
A rászorultság ellen érvelők - többek között - ennek
költségeire, az ezzel járó konfliktus és haszon aránytalanságára, valamint arra hivatkoznak, hogy ez olyan bürokratikus eljárásokat tenne szükségessé, amely megerősíti a segélyt igénylők feletti kontrollt.
De nem lenne-e hatékonyabb kiterjeszteni a rászorultság
fogalmát, s nem kizárólag pénzbeni juttatásban gondolkodni, hanem ezt is differenciáltan, a jogosultságon belül a legkülönbözőbb bevonási, azaz integrálási módokat mérlegelni? Az arra jogosultaknak nyújtott bármekkora összegű segéllyel sem juthatnak hozzá ugyanis a jelenlegi feltételek között építési kölcsönhöz vagy szociális bérlakáshoz a roskadozó viskókban élő családok, s a
segély sem biztosítja az önbecsülést, a társadalmi taggá
válást ott, ahol már a harmadik nemzedék él együtt a reménytelen munkanélküliségben. De alig segít az étkezési támogatássá konvertált gyermekvédelmi támogatás azokon a gyerekeken, akik hétszámra nem mennek iskolába, s kivárva a tankötelezettség végső határát, folytatják az előző nemzedékek életformáját.
Úgy gondolom, hogy a szociális munka igazi feladata,
hogy a legkülönbözőbb élet- és problémahelyzetekre találjon és harcoljon ki megoldásokat, azaz egyénenként,
családonként találja meg, hogy ki mire van rászorulva,
kinek milyen módon lehet esélye a teljes emberi életre.
Alanyi jogként az egyenlő bánásmódban, civilizált életfeltételekben és az egyéni és politikai felelősségben látom ma a társadalmi befogadás politikai programját
megvalósíthatónak. Az alanyi jogként érvényesülő egységesítés azonban csak a politikai döntés alóli felmentést
jelenti, miközben az individuális igények és lehetőségek
mellőzésével az állam erősítését szolgálja.
A közösségi munka elkötelezettjeként külföldi élményekből és irodalmi ismeretekből, valamint a közösségfejlesztés elhivatott magyar képviselőitől egyaránt abban
kaptam megerősítést, hogy az érintettek bevonásával
megkísérelt változásra irányuló törekvések mindig érdekek ütközésével járnak, hatalmi pozíciókat rendíthetnek
meg vagy elveket és jogot sértő döntéseket kérdőjelezhetnek meg. Mivel ez meghatározás szerint a politika
szféráját jelenti, óhatatlanul a szcéna részévé válunk. Így
aztán nem csodálkozhatunk azon, ha a mai közélet színvonalán a pártharcok nemtelen módszerei között egy, a
politikai gyakorlatot felrázni szándékozó tudományos
dolgozat felhasználása is megjelenik.
A segélyekre szoruló és beszűkült életlehetőségeik közül
kitörést sem remélő települések lakói körében a 10 évvel
ezelőtti gyakorlathoz képest lényegesen több akadályba
ütközik a közösségfejlesztő szemléletű szociális munka.

Mindennek ellenére úgy vélem, hogy a közösségi munka a szociálpolitika alternatívája: ettől a megközelítéstől remélhető az elesettek önbecsülésének, aktivitásának
és felelősségérzetének erősítése. S mert alternatíva, nem
az állami osztogatástól, hanem a differenciált és valóban
esélyeket nyújtó feltételrendszer megteremtésétől számíthatunk némi változásra.
P.s.: Már hetekkel ezelőtt megírtam ezt a reflexiót, de a
közlésre a döntő lökést Bauer Tamás írása adta, amely
szintén az ÉS-ben jelent meg. Alapkérdése, nevezetesen,
hogy miért hallgat a politika négy hónapja a 130 pontról, a szociálpolitikára is érvényes: miért érdektelen a
szociális szakma számára a gazdasági fellendülés és
szolidaritás összehangolásának racionális útja?
VARSÁNYI ERIKA
varsanyie@dravanet.hu

Elvben már rég írnom kellett volna a 130 pont ellen,
de sosincs időm. Majd egyszer.
FERGE ZSUZSA
fergesp@axelero.hu

JÓMÓDÚAKAT TÁMOGATÓ JÓLÉTI POLITIKA
(Élet és Irodalom 47. évfolyam, 34. szám)

… a jövő szempontjából a gyermekek szegénysége az egyik
legnagyobb, ha nem éppen a legeslegnagyobb probléma. Ezért
… a szegényebb sorsú gyermekek pillanatnyi jólétének fokozását és jövőbeni életesélyeik javítását célzó alapvető és sokmilliárd forintos költségvetési kiadást képező jóléti eszközök
hatékonyságát vizsgál[om].
A gyermekek által élvezhető jövedelem családonkénti nagymértékű eltéréseinek tompítására bevethető legfontosabb állami eszközök egyike a családi pótlék. Mivel a családi pótlék
költségvetési forrása korlátozott, az egy főre jutó jövedelem
családok közötti szórása pedig nagyon nagy, hatékonynak
csak az az elosztási módszer tekinthető, amelyik az egy főre
jutó jövedelem alapján jómódúnak tekinthető családok számára nem ad családi pótlékot éppen azért, hogy a többieknek többet adhasson. A rászorultsági elv érvényesülése megsokszorozhatja eme jóléti eszköz hatékonyságát, szemben azzal, amikor minden gyermek után alanyi jogon jár a családi pótlék. Az
1995-ös jóléti reform keretében némi elmozdulás történt ebbe
az irányba. Noha az intézkedés nem volt elég hatékony, hiszen
csak a társadalom korábban jogosult leggazdagabb tíz százalékától vonta meg a számukra amúgy is jelentéktelen mértékű
családi pótlékot, ahelyett, hogy a jómódúak legalább tizenöt
vagy még inkább húsz százaléka esett volna ki a korábban
kedvezményezettek köréből, irányát tekintve helyes lépés
volt, mert jobban megfelelt a társadalmi szolidaritás elvének.
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A századforduló kormánya azonban visszaadta a családi pótlékot a legmagasabb jövedelműeknek, aminek következtében
azóta is kevesebb jut a valóban rászorulóknak. Sőt, ezt még
megfejelte azzal, hogy bevezette a gyermekek után járó adókedvezményt. És noha a gyermekek után igénybe vehető személyi jövedelemadó-kedvezménynek van felső határa, az
adókedvezményt az tudja igénybe venni, akinek van adóköteles jövedelme, mégpedig annál nagyobb mértékben, minél
magasabb ez a jövedelem. Ez a módszer a szegénység enyhítését nem szolgálja, hanem fokozza azt. Jómódúakat támogató jóléti politika.
Egy másik fontos támogatás, amire ma százmilliárdos nagyságrendben költ az állam, az állampolgárok lakásberuházásaihoz kapcsolódik. Jól kitalált, gazdaságilag hatékony és szociálisan érzékeny formában ennek van értelme, hiszen az otthon megteremtése még a szegénynek nem tekinthető középrétegek alacsonyabb jövedelmű csoportjai számára is hallatlan erőfeszítést igényel. A hosszú lejáratú pénzügyi megtakarítások és a lakásberuházások ösztönzése pedig jótékonyan
segíti a gazdasági növekedést. A magyar társadalom legszegényebb egyharmada számára a természetesen szerény, de
már vagy még megfelelő lakás bérlete, esetleg megvásárlása
különösen nagy jelentőségű lenne. Gyermekeik kiegyensúlyozott fejlődése, eredményes tanulása, majd jó elhelyezkedése révén a szegénységből való kiemelkedésük mindenkinek
alapvető érdeke. Hazánkban azonban a lakástámogatási
rendszer - a gyerekszámtól függő szociálpolitikai kedvezmény kivételével - kifejezetten bünteti a szegénységet. A
támogatások zöme a hitelekhez kapcsolódik, a felvehető hitel
összege pedig a család vagyonától és jövedelemétől függ. Minél nagyobb valakinek a jövedelme, annál több hitel felvételére képes - ez természetes, és minél több hitelt vesz fel, annál több kamattámogatást élvez - ez már nem az. Egy korábban harmincmillió forintos hitel felvétele esetén maga a költségvetésből leszívható támogatás önmagában többmilliós
nagyságrendre rúgott. Ráadásul a magas jövedelmű, vagyonos családokban élő gyerekek gazdag szülei és nagyszülei külön is felvehetik a kedvezményes hiteleket, ha gyermekeik, unokáik számára teremtenek majdani otthont. Ez mind-mind
teljesen elérhetetlen a társadalom legszegényebb rétegei számára. ...
A fiatalok szegénységből való kiemelkedésének legfontosabb
feltétele a színvonalas oktatás elnyerése, majd az előnyös elhelyezkedés, a jól fizető munkahely megszerzése. Ez a tehetséges és szorgalmas fiatalok számára nem lehetetlen, de igen
komoly erőfeszítést igényel. Az induló hátrányok között nemcsak a kedvezőtlen tanulási környezet (külön szoba, otthoni
könyvtár, örökölhető műveltség és példaadó késztetés, esetleg
a nyugalom hiánya, stb.) hanem a súlyos pénztelenség is számottevő. Noha a közoktatás ingyenes, a tanulás sok pénzbe
kerül már alsó és középfokon is, különösen, ha figyelembe
vesszük a rövid távon elmaradt hasznot, a már tizenéves korban megszerezhető, de a továbbtanulás miatt kieső munkabért. Ez az elmaradt haszon nem csekély a szegény családok
számára. ...
A hátrányok tovább fokozódnak a kiemelkedés kétségkívül
legjobb útjaként kínálkozó felsőoktatás szentélyébe való belépés sorsdöntő pillanatában. Noha a jelszavak szintjén ingye-

nes ez az oktatási lépcsőfok, de a valóságban ez nem igaz.
Beiratkozási díj, vizsgadíj, nyelvtanulási hozzájárulás és még
ezerféle nem reklámozott költség várja ma a diákokat. És persze tandíj mindazokat, akik az önköltséges képzésre nyertek
felvételt. Ezek aránya nem csekély, ma hazánkban meghaladja a felsőoktatásba bejutó diákok felét.
Mielőtt bárki félreértene, leszögezem, hogy természetesen
semmi bajom a tandíjjal, sőt, általános bevezetését 1995-ben
magam is kezdeményeztem. Sokszor leírtam már, hogy társadalmilag éppen azt tartom igazságosnak, hogy a felsőoktatás
nem csekély költségét mindenekelőtt azok viseljék, akik okos
és szerencsés választás esetén majdan részesedni fognak eme
hallatlanul jövedelmező nagyberuházás szinte teljes mértékben privatizálható hasznából. Szociálisan pedig éppen az lenne a hatékony, ha a szegény, de tehetséges diákok tandíjmentességet és/vagy kiemelt ösztöndíjat kapnának. Ez ma egyáltalán nem így van. Egyrészt a felsőoktatás gyorsan növekvő
költségét adóforintjaikkal azok is kénytelenek megfizetni,
akik annak áldásait sosem fogják élvezni. Másrészt … a felsőoktatási intézmények egyszerre megjelenő pénztelensége és
pazarlása az oktatás színvonalát túl sok helyen már annyira
elrontotta, hogy az értéktelen diplomák tömkelege minden remény ellenére sem feltétlenül jelent majd belépőjegyet az áhított jólét birodalmába. Ez a szegénységből való kiemelkedés
helyett annak bővített újratermelését, újabb rétegek lecsúszását, a társadalom egységének és stabilitásának romlását, a
szegényekkel vállalt szolidaritás végzetes gyengülését eredményezheti. ... Túl szép az a kifejezés, hogy jómódúakat támogató jóléti politika. Inkább életveszélyes játék a magyar
társadalom jövőjének rovására.
"Fordulat és reform"
Magyarország nem egyedi eset ama országok sorában, ahol némi
gondos elemzés, érzékeny gondolkodás a jóléti intézményrendszer szociális politikának csúfolt alapvető támogatási elemeiről hamar kideríti, hogy azok valójában kifejezetten antiszociálisak és antiszolidárisak. Magyarország abban egyedülálló még a
visegrádi országok között is, hogy a hazai politikai osztály zöme
a nyilvánosság előtt letagadja ezt, miközben magában talán éppen azt gondolja, hogy ez így van jól.
A századforduló kormánya a nemzeti és a szociális gondolat
győzelmeként ünnepelte a családi pótlék ismételten alanyi jogúvá tételét, a lakáshitelezés példátlanul nagyvonalú és költséges támogatási rendjének bevezetését és a jelképes jelentőségű és mértékű tandíj eltörlését. Az intézkedések nyilvános
indoklása hamis és igaztalan volt, ilyesmi azonban a politikában nem ritka. Két dolog viszont meglepő. Egyfelől sem a
közvélemény-formáló értelmiség, sem pedig a politikai osztály körében nem akadtak igazán erőteljes hangok, amelyek a
hamis prófétákat leleplezték volna. Másfelől ennek nyomán
az antiszociális és antiszolidáris jóléti politika jelzett intézményei megkövültek, politikai szent tehenekké váltak. Láthatóan
nem mer hozzájuk nyúlni az új kormány sem.
Vajon mi ennek az oka? Parlamentáris demokráciában az ellenzék mindig igyekszik kihasználni a kormány gyengeségeit,
ez nem lehet másként nálunk sem. Mégis, a jóléti intézmé(Folytatás a(z) 20. oldalon)
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alkalmazásában a 4 családi napköziben, 20 fő rendelkezik határozott idejű munkaviszonnyal, 7 fő jelenleg munkanélküli,
de az álláslehetőségek feltárása folyamatos.
Forrásközpontunk 2003 májusában indított “Lendület 2003-2004” A program időtartama 18 hónap, 2004. október 31-én zárul,
címmel nők munkaerőpiaci reintegrációját elősegítő projektet az azonban a kedvezményezettek életútját további 6 hónapig a
Európai Unió és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszté- projektszemélyzet utánköveti.
rium társfinanszírozásával. A megvalósításban 12 szervezet konzorciumi szerződés keretében működik együtt.
A program célja: 40 inaktív nő támogatása többszintű képzéssel
és komplex, személyre szabott szolgáltatásrendszer biztosításával,
Szociális célú civil szervezetek
mely felkészíti őket a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásszakmai hálózatfejlesztő központja
ra, ill. a vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válásra, továbbá a kísérleti
alprojektben megvalósuló foglalkoztatásra. A programba Török- Az Esély Közalapítvány Regionális Forrásközpont az Egészszentmiklósról 16 fő, Kunhegyesről 9 fő, Cserkeszőlőből 5 fő, Ti- ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízása és
szaszentimréről 8 fő és Abádszalókról 5 fő kedvezményezett került támogatása alapján 2003. júniustól a Szociális célú civil szervezetek hálózatfejlesztő központjaként (CHK) is tevékenybe. Partnerként e települések önkormányzatai is csatlakoztak.
A program a toborzást követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kedik Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyékben.
Munkaügyi Központ szakértői és orvosszakértő módszerei alapján, Az országos hálózatnak a Regionális Forrásközpontok a tagjai,
több fordulós kiválasztással indult. A kiválasztott kedvezményezet- székhelyükön civil referens látja el az alábbi (szociális ágazattek három lépcsős képzési modulban vettek részt. A motivációs beli) szakmai feladatokat:
hálózatépítés, hálózatfejlesztés;
modul - mely kommunikációs tréningből és álláskeresési technikák
tanácsadás és információszolgáltatás;
oktatásából állt - elsődleges célja a motiváció erősítése és az eprojektfejlesztés, projektek koordinálása, szektorközi
gyüttműködési készség javítása, valamint az álláskeresést eredmékapcsolatok kiépítése;
nyesebbé tevő képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása
szakmai műhelyek működtetése, szakmai programok
volt. A vállalkozás-vezetési modul során a vállalkozás indításához
koordinálása, modell értékű programok bemutatása,
szükséges alapismeretek megszerzésére nyílt mód. A speciális képterjesztése;
zési modul keretében a családi napköziben elhelyezkedni kívánók
adatbázis készítés és frissítés;
készültek fel ezen ellátási forma működtetésére, megismerték a
képzési szolgáltatások, képzések szervezése;
szolgáltatással kapcsolatos követelményeket, elvárásokat. A részta szektort érintő pályázatok figyelemmel kísérése,
vevők a képzési modulok időtartama alatt a Munkaügyi Központtól
információk továbbítása, pályázati tanácsadás.
keresetpótló juttatásban részesültek és útiköltséget kaptak a képzés
Forrásközpontunk
ezen túlmenően az országos koordinátori
helyszíneire történő utazáshoz.
A kísérleti alprojekt keretében 2004-ben az érintett települések ön- feladatokat is végzi.
kormányzataival kötött ellátási szerződés keretében négy családi A Forrásközpontok elsősorban a szociális szolgáltatást biztosínapközi fog működni: Törökszentmiklóson kettő, Kunhegyesen tó, vagy ellátási szerződés keretében szociális feladatokat átvállaló, nem állami szervezeteket segítik munkájukkal, ugyanegy és Tiszaszentimrén is egy.
A program teljes időtartama alatt a kedvezményezettek szakértők akkor a kisebb civil szervezeteket erősítve felkészítenek hasegítségét vehetik igénybe: jogász segít tájékozódni a munkaválla- sonló feladatok vállalására, ill. Európai Uniós támogatások ellással kapcsolatos jogszabályokban; orvosszakértő vizsgálja a ked- nyerésére is.
vezményezettek fizikai állapotának változását a program időtarta- A projekt előzménye volt a Szociális érdekvédelmi és szolgálma alatt és életmódtanácsokkal segíti őket. Gazdasági tanácsadó, tató civil szervezetek PÁRBESZÉDFÓRUMA (Szolnok
önfoglalkoztatási tanácsadó áll rendelkezésre a vállalkozók és csa- 2002.12.10, Kecskemét 2003.02.21.), valamint a „FÓKUSZBAN
ládi napközit működtetők számára; mentálhigiénés szakember, A PARTNERSÉG” munkakonferencia (2003.05.29. Cserkeszőlő)
pszichológus személyes tanácsadást biztosít, továbbá probléma- A Hálózatfejlesztő Központ a korábbi szakmai kapcsolatokra
megbeszélő csoportok működnek a megvalósítás során felmerülő alapozva, a megyei feladatok megvalósításában együttműköszervezési, technikai, ill. szakmai kérdések feldolgozására. A men- dik a szolnoki Impulzus Egyesülettel (Civil Szolgáltató Köztor nemcsak a kedvezményezettekkel, hanem a potenciális foglal- pont): Civil Szolgáltató Központ által működtetett Szociális
koztatókkal, munkaügyi kirendeltségekkel, helyi kapcsolattartókkal Kerekasztal Hálózat működésében a Hálózatfejlesztő Központ
is tart kapcsolatot, a munkahelyfeltárás érdekében. A projekt szol- az operatív feladatokat vállalja, a tapasztalatokat összefoglalja
gáltatásait a kedvezményezettek ingyenesen vehetik igénybe a és más szervezetek számára is elérhetővé, adaptálhatóvá teszi;
az együttműködő felek közös program szervezéséről valamentor közvetítésével.
A program eredménye, hogy jelenleg 13 fő dolgozik alapítványunk mennyi területen egyeztetnek.
Lendület 2003-2004.
Egy reintegrációs projektről

19

ADOMÁNY - HÁLÓ

A képen: Oláh Ibolya és Tóth Veronika keze a Megasztár eredményhirdetésének pillanataiban

(Folytatás a(z) 18. oldalról)

nyek józan elemzése, eredménytelenségük felmutatása és a
társadalmi szolidaritás valódi értékeit megtestesítő, távlatos
reformok kidolgozása helyett a fedezetlen ígéretek árverése
folyik.
A politikai osztály nem buta. Azért nem tartja fontosnak a
szegénység elleni valódi és eredményes küzdelmet, mert talán
úgy véli, hogy a szegények zöme politikai szempontból érdektelen, hiszen nem szokott elmenni szavazni, vagy iskolázatlansága miatt könnyű megtéveszteni, miközben a jómódúak és a középrétegek egyáltalán nem érzékenyek a szegények
problémáira, tehát érdemi támogatásuk kifejezetten népszerűtlen, politikailag pedig hátrányos lenne. Vannak jelei annak, hogy sokan így gondolják. Magyarország felemelkedéséért felelősséget érző állampolgár azonban ebbe nem törődhet
bele. Elő kell készítenünk egy gyökeres szellemi, lelki és erkölcsi fordulatot a közvéleményben annak érdekében, hogy a
társadalmi szolidaritás eszméje újra polgárjogot nyerjen nálunk, és viszonylag gyorsan megalapozzon egy olyan politikai fordulatot, amely emelt fővel vállalja nemcsak a szegénység enyhítését, hanem a szegénységből való kiemelkedést hatékonyan támogató jóléti reformokat is.”
BOKROS LAJOS
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