A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
X. évfolyam 5. szám 2004. május
EURÓPA KIADÓ
A nyolcvanas évek alternatív, underground zenekara volt az EK. Magyarországon beavatottnak kellett lennie annak, aki hozzájutott a zenéjükhöz. Évekig nem tudtak a hivatalos lemezkiadóval megegyezni, míg végül néhány kisebb kompromisszum árán kijöhettek egy nagylemezzel. Megérzéseik és meglátásaik tónusát jól mutatja névadó daluk szövege, az Európa Kiadó:
ATHÉNI SZÉL ÉS SPÁRTAI ESŐ,
ÜLÜNK A TŰZNÉL, ÉN MEG AZ IDŐ,
AZ ÉNEKLÉS ÉVEI LASSAN ELMÚLNAK,
A NAGYRANŐTT LELKEK A PINCÉKBE BÚJNAK.

A JÖVŐ IDŐ MERÉNYLETE,
A TINÉDZSEREK VAD ÉLETE,
MEGSZÜLETTÉL, VÉDD MEG MAGAD,
TEMESD EL A HALOTTAKAT!

EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ,
EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ...

EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ,
EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ...

MEGRÉMÜLÖK A HANGOMTÓL,
EL FOGOK TŰNNI A ROCK AND ROLLBÓL,
OLYAN MÁR MINT EGY MENEKÜLTTÁBOR,
MINDENKI ITT VAN, AKI NEM ELÉG BÁTOR.

A HÍRNÖK JÖN, ÉS INTEGET,
HÍREK MÁR RÉG NINCSENEK,
RÉG NEM HÁBORÚ, RÉG NEM BÉKE,
FELIZZIK A VÁGY VILLAMOSSZÉKE...

EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ,
EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ…

EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ,
EURÓPA KIADÓ, EURÓPA KIADÓ..

Végiglapozva az EU-s HÁLÓ-nk cikkeit, beleborzongok az idő relativizmusába, hiszen ezek a fiúk már akkor mindent tudtak a
közös európai sorsunkról, arról, ami akkor vágyott és tiltott gyümölcs volt. A csatlakozással a helyzet csak egy újabb feszültségforrással lesz terheltebb. Saját kínjainkat, bajainkat európaiul is el kell tudni mondani. Ahogy Lendvai Noémi fogalmaz cikkében: „Sok elemző számára a csatlakozási folyamat kiábrándultságot hozott, nem minden ok nélkül. Látványtechnikailag nem változott semmi. A közkiadások nem emelkedtek, hirtelen nem lett több pénz a szegénység elleni küzdelemre, nem szűntek meg a
kilakoltatások, nem javult a rászorulók helyzete…”
Mit hoz a szociális munkásoknak a nagy egyesülés? Jobb klienseket - ezt nehéz feltételezni, bár… Kevesebb klienst - hiú remény… Versenyhelyzetet a szolgáltatásokban? - kevéssé valószínű. Lesznek viszont új indikátorok - mérni a mérhetetlent, lesz
új monitoring-rendszer - nyomon követni a szakmai cselekvőképességben bekövetkező elmozdulásokat. Ha a HÁLÓ-t a szakmai
érdekartikuláció szócsövének tekintjük, s az itt következő írásokból leszűrhető képre támaszkodva próbálunk karriertanácsokat
adni, akkor rövid útmutatónk az alábbiakban foglalható össze: várhatóan nőni fog a szociális szakma szociálpolitikai tudatossága, nőni fog az ágazat-köziség és az intézmény-köziség jelentősége, azaz az integrált közösségi alapú megoldások felé mozdulnak el a kínálandó támogatások, s az új fétis a munkapiac igényeinek való megfelelés kényszere lesz. A jó szociális munkás nem
engedi kiesni az aktív foglalkoztatottság helyzetéből kliensét, ha nincs ott, elsőként a foglalkoztathatóságát próbálja erősíteni; ha
meg már kiesett, akkor a visszavezetés lesz az elsődleges sikertényező számára.
Nehéz ezzel a megváltozott normával mit kezdeni. Mely társadalom-felfogásból eredeztethető: a szocialistából, a liberálisból, a
konzervatívból? Egy kicsit mindegyikből, de egyik sem sajátíthatja ki! Dinamikus, önvizsgálatra sarkall, ám túl direkt megrendeléseivel kifejezetten zavarba ejtő. A nyelveket beszélő, segítő foglalkozásúak számára Európa nyitva áll, de a mi dolgunkat más
nem végzi el helyettünk, tennivalónk pedig lesz bőven! Ezért hát Kedves Olvasó, ha azt látod a HÁLÓ címlapján, hogy
„Európa kiadó”, hát gondolkodj el azon, hogy kiveszed-e magadnak!
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu
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MIRŐL ESETT SZÓ A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?

és a 3Sz közötti együttműködés kérdéséről. Felmerült,
hogy a 3Sz képviselője részt vehetne az üléseiken, ami
még nem kötelez semmire.
Gosztonyi Géza ennél aktívabb részvételt, illetve kapcsolatteremtést javasol.
Határozat (egyhangúlag elfogaldva):
A 3Sz részt vesz a Magyar Szociális Fórum megbeszélésein. A későbbiekben az Elnökség az ott kapott
információk birtokában tud dönteni, hogy a jövőben
milyen módon kíván a kezdeményezésbe bekapcsolódni. A Magyar Szociális Fórum rendezvényein
Takács Imre és Bujdosó Judit vesz részt, a feladatot
egymás között megosztva.
(4.) Közös 3Sz és ESzCsM pályázat az Európai Bizottsághoz, a társadalmi kirekesztésről és szegénységről folyó közbeszéd erősítése, valamint a készülő
Nemzeti Cselekvési Terv ismertségének növelése érdekében
Előterjesztő: Márton Iza. Az elmúlt napokban került sor
a második egyeztetésre az ESzCsM képviselőivel, a pályázati együttműködés ügyében. A kérdés az, hogy
akar-e a 3Sz közösen pályázni?
Határozat:
A jelen lévők egyetértenek abban, hogy ez nem kérdés, tehát a Szociális Szakmai Szövetség pályázni
fog. Felelős: Márton Iza. Határidő: április 30.
(5.) A Magyar Szegénységellenes Hálózat körüli
fejlemények és jövőbeli tervek
Előterjesztő: Márton Iza
A Magyar Szegénységellenes Hálózat létrehozására április 2-án kerül sor a 3Sz-ben. (Erről részletesen beszámolunk a HÁLÓ jelen számának 15-16. és 30.oldalán .)
A 5. és 6. napirendi pont tájékoztatóit az Elnökség
egyhangúlag elfogadta.
(6.) SzocKafék
Beszámol: Bujdosó Judit
Márciusban két SzocKafé-t rendeztünk meg: az egyiken
a Szociális Munka Etikai Kódexét vitattuk meg, a másikon, pedig a szociális munka és a média kapcsolatáról
beszélgettünk. A továbbiakban még 3 SzocKafé szervezését tervezzük, amelyre témajavaslatokat várunk.
(7.) 3Sz Stratégia a 2004-2008. közötti időszakra
Előterjesztők: Ferge Zsuzsa, Szabó János és Márton Iza
Az Elnökség úgy döntött, hogy e napirendi pont a küldöttgyűlés elé is kerül.
Az Elnökségi Ülésen Szabó János felolvasta Hegyesi
Gábor levelét, melyben Hegyesi Gábor jelezte, hogy a
jövőben nem tud részt venni az Elnökség munkájában,
az NHSZOSZ az április 29-i közgyűlésén határoz majd,
hogy kit delegál a 3Sz Elnökségébe. Egyúttal megköszönte a közös munkát.

= Kivonat a 3SZ 2004. március 25-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(1.) Kitüntetések
(1.1.)Vitaanyag a szociális munka napi kitüntetésekről
Mányai Judit: Az általam elkészített anyag ábráiban
láthatjátok, hogy kik érintettek a dologban. Először az
alapelveket kell tisztáznunk: milyen kitüntetési típusok
vannak, melyek ezeknek a feltételei, kiknek adunk kitüntetést. Utána kell járni annak is, hogy eddig kik kaptak és milyen kitüntetéseket. Összefoglaló tájékoztató
szükséges az eldöntött elvek után: mik a teendők, ha
valaki javasol, és mikor tehessen javaslatot.
Javaslat: a 3Sz egyeztessen az ESzCsM-mel és az anyagot a minisztérium készítse el. A 3Sz negyedévente
gyűjtse be a javaslatokat (illetve a jogszabályokban szereplő határidők szerint).
Takács Imre: Kérdés, hogy a kitüntetéseket beosztás
vagy végzettség szerint adják-e? Példa erre a szociális
beosztásban dolgozó orvos.
Ferge Zsuzsa: El kell éni, hogy a Szociális Munka napján a szociális tevékenységet végzők és szociális tevékenységükért kapjanak kitüntetést. Össze kell gyűjteni a
jogszabályokat, amelyekből kiderül, hogy a szakma
honnan kaphat kitüntetést - tehát az Oktatási Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Belügyminisztérium
rendeleteit is át kell tekinteni.
Határozatok (egyhangúlag elfogadva):
Az Iroda készítse el a kitüntetésekre vonatkozó jogszabályok összefoglalóját, és küldje el az elnökség
minden tagjának. Felelős: Iroda. Határidő: azonnal.
A 3Sz fogalmazzon meg egy javaslatot az ESzCsMnek, hogy a szociális munka napján döntően a szociális munkások kapjanak kitüntetést. Felelős: Gosztonyi Géza. Határidő: a következő elnökségi ülés.
Az Iroda által elkészített anyag alapján a 3Sz kitüntetési prioritásait végiggondolja: Mányai Judit; határidő: a következő elnökségi ülés.
(1.2.) Új javaslatok az állami és a szakmai kitüntetésekre
Előterjesztők: a tagszervezetek elnökei. A következő
Elnökségi Ülésen újra tárgyaljuk.
(2.) A 2004-es Szociális Munka Napi konferencia
szakmai programjának tervezése
Határozat (egyhangúlag elfogadva):
A novemberi eseményre elkészül a szociális munkások hiányait tárgyaló, új „Gyorsjelentés”. E köré
szervezzük majd a Konferencia szakmai programját
is. Felelős: Ferge Zsuzsa. Határidő: 2004. november.
(3.) Lehetséges együttműködés a Magyar Szociális
Fórummal
Előterjesztő: Ferge Zsuzsa
Ferge Zsuzsa: megbeszéléseket folytattunk a Magyar
Szociális Fórumot képviselő Simó Endrével az MSzF

A következő Elnökségi Ülés időpontja:
2004. április 30.
SZABÓ JÁNOS
MÁRTON IZA
3sz@interware.hu
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elkülönülő koncepció és gyakorlat él, és a Bologna folyamat lehetővé teszi ennek a zavaros helyzetnek a megszüntetését. A szociális identitású szociálpedagógus képző intézmények a jövőben szociális munkás alapszak után
folytathatnák a szociálpedagógus képzést. A pedagógiai,
illetve pszichológiai identitáshoz közelebb álló iskolák
pedig a pedagógia képzési területen nyújthatnának alapszakot. Ezzel megnyugtató módon lehetne lezárni az immár tizenöt éve a szociális munka és szociálpedagógia
szakok között folyó vitát.
Budapest, 2004. április 2.
FERGE ZSUZSA
fergesp@axelero.hu

A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG
ÁLLÁSFOGLALÁSA A FELSŐFOKÚ ALAPSZAKOK
KÉPZÉSI SZERKEZETE KÉRDÉSÉBEN
(az új felsőoktatási törvény koncepciójának
9-11. változat adatai alapján)

Az új felsőoktatási törvény mellékletében – a társadalomtudományi képzési terület más képviselőivel való konzultációk és egyeztetések alapján is – az alábbi besorolás tekinthető szakmailag elfogadhatónak és megfelelőnek a szociális
szakmák ügyében:
Képzési terület:
Társadalomtudományok
Képzési ág:
Szociális képzések
Alapszak:
Szociális munka
Jelentkezés:
Alapszakra
Kredit megoszlás:
Alapszak:
210 óra
Master szakok:
90 óra
Ez a besorolás felel meg a magyarországi szociális ellátó
rendszer és a szociális szakma fejlődési érdekeinek, az EU
csatlakozásból következően a szociális ágazatra vonatkozó
szakmai követelményeknek (Európai Szociális Charta, Európai Szociális Modell stb.), és a szociális képzések fejlesztési trendjeinek.
A segítő szakemberek felkészítése sajátos szakmaszocializációs, szakmai identitás-alakítási folyamatot igényel, mely
probléma- és gyakorlatorientált, inter-professzionális képző
folyamat segítségével valósul meg. A jelenleg érvényes képesítési követelmények az összes tanóra 40 százalékában
állapítják meg a gyakorlatok arányát valamennyi felsőfokú
szakon. A gyakorlatok között továbbra is kiemelt képzési elem az intenzív, terepen (a szociális ellátás intézményeiben)
végzett, legalább 1 szemeszteren keresztül folytatott, egybefüggő, 600-750 órás szakmai gyakorlat, tanulás. Ez csak
akkor valósulhat meg, ha az alapszak 210 kredites; a 30
többlet kredit természetesen beszámítandó az erre épülő
MA szakoknál.
Jelenleg a szociálpolitika alapszak 300 kredites, egyetemi
képzés. A új felsőoktatási törvény koncepciójának 9-11.
változatában, a szociális képzési ágban megjelent egy 180
kredites szociálpolitika alapszak, amely azonban
önellentmondás, nem fogadható el. A szociálpolitika MA
szak természetesen épülhet a szociális munkás és más társadalomtudományi alapszakokra.
A szociális képzések Orvos- és Egészségtudományi képzésekkel tervezett összekapcsolása egyfelől a merőben eltérő
alapozó kurzusok, másfelől a szociális képzések tradíciói és
képesítési követelményei miatt nem fogadható el. Szakmailag nem indokolt hogy az Egészségtudományi ág Egészségügyi Gondozás és Prevenció szakján belül szociális munkás
elnevezéssel szakirányként jelenjék meg a szociális képzési
ágban alapszakként szereplő szociális munka szak.
Nem fogadható el, hogy a szociális munka képzési ágban alapszakként újra megjelenjen a szociálpedagógia. A szociálpedagógus képzésben jelenleg két egymástól markánsan

TEREPTANÁR KÉPZÉS INDUL
a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központban
(OKÉV 07-0064-02, FAT: 0008)
2004. május hónapban.
Cím: 1097. Budapest Gyáli út 33-35.
Részletes tájékoztatást ad: Fodor Imre
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A HÁLÓ ára: 250,- Ft / példány
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Előfizethető: ld a 32. oldalon!
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SZOCKAFÉ

mesélték, mennyire hasznos az, hogy az Etikai Kódex
bizonyos intézményekben része a Szervezeti és Működési Szabályzatnak. Így egyrészről ugyan kötelezettségeket ró a szociális munkásra, másrészről azonban bizonyos védelmet is képes biztosítani.
Szóba került a Kódex szakmán belüli ismertségének kérdése is. Az Etikai Kollégium képviselője problémaként
vetette fel, hogy a szakemberek számos esetben összekeverik az etikai, a munkaügyi és a munkajogi kérdéseket. Az eddig beérkezett módosítási javaslatok egy
része is munkajogi kérdésekre vonatkozott, amelyek
nem tartoznak az Etikai Kódex hatáskörébe.
Felmerült javaslatként, hogy a Kódexben pontosabban
fogalmazódjon meg, hogy kikre vonatkozik, emellett
nagy az igény arra is, hogy a társszakmák képviselői is
ezen etikai szabályok szerint végezzék a munkájukat.
A Kódexről folyó viták során újra és újra felmerülő
probléma, hogy a szociális szakmának nincsenek írott
standardjai, így a munkavégzés minőségét nagyon nehéz
számon kérni a szociális munkát végzőkön. Javaslat
hangzott el arra, hogy a szociális munkások maguk alakítsák ki ezeket a ma még nem létező standardokat az Etikai Kódexben megfogalmazottak segítségével.
A 3Sz-en keretén belül megalakult Gyermekvédelmi
Szakmai Kollégium kapcsán felmerült a kérdés, hogy legyen-e a gyermekvédelemnek külön Etikai Kódexe vagy
sem. A dilemma lényege valójában a szociális és a gyermekvédelmi szakma elkülönülése – vélte a hozzászólók
egyike.
Miközben egyértelmű, hogy a Szociális Szakmai Szövetség tagszervezeteire nézve az Etikai Kódex kötelező
érvényű, ez messze nem jelenti azt, hogy a szociális
munka minden területe le lenne fedve.
Néhányan úgy vélekedtek, hogy arra nézve, aki szociális
munkást akar foglalkoztatni, magától értetődően legyenek érvényesek az Etikai Kódex szabályai. A beszélgetés során felmerült a szociális munkás identitás kérdése.
Elhangzott, hogy a szakirányú felsőfokú képzésben néhány helyen a hallgatók esküt tesznek, amellyel az Etikai Kódexet magukra nézve kötelezőnek fogadják el, ugyanakkor az eskütétel az iskoláknak csak egy szűk körében szokás. Mindemellett nagy számban dolgoznak
szakirányú végzettség nélkül a szociális ellátásban. Felmerült, hogy talán szükség lenne egy országos regiszterre, amely a végzett szociális munkások adatait tartalmazza. Idekapcsolódóan vetődött fel a Kamara létrejöttének
szükségessége.
A beszélgetés további részében vita zajlott arról, hogy ki
az Etikai Kódex alanya: a (képzett) szociális munkás,
vagy – képzettségtől függetlenül – mindenki, aki szociális munkát végez. Ez utóbbi mellett szól, hogy az Etikai
Kódex ismerete, következetes betartása integráló hatással bírhatna a különböző szociális területeken, más és
más képzettséggel dolgozók számára. Kiemelték a Kódexnek azt a mondatát, hogy a szociális munkásnak törekednie kell a megfelelő szakképzettség megszerzésére.
Az Etikai Kollégium tagjai közül többen leszögezték,

„KELL-E VÉRÁTÖMLESZTÉS?”
Az Etikai Kódex soron következő felülvizsgálatának
első szakmai vitája

A Szociális Szakmai Szövetség március 11-én megrendezett Szockafé-jának témája a Szociális Munka Etikai
Kódexe volt. A beszélgetésen vitaindító előadóként
Almásy Judit, Deákné Orosz Zsuzsa, Ohly Éva és Pál
Tibor vettek részt a 3Sz Etikai Kollégiumának képviseletében. A „házigazda” ismét az RS9 Kávézó volt.
Pál Tibor ,az Etikai Kollégium elnöke ismertette az
Etikai Kódex létrejöttének körülményeit. Elmondta,
hogy ez a történelminek mondható esemény, többéves
előkészítő munka után 1994-ben, a PHARE Szociálpolitikai Fejlesztési Programjának keretében és támogatásával, a szociális munkát végző szakma újjáéledésével vált
aktuálissá. A 3 SZ-t megalakító 4 szervezet: a Családsegítők Országos Kamarája, a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, az Iskolaszövetség és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete - együttműködésének
eredményeként született meg a Kódex. Az előkészítő
munkálatok során több magyar és külföldi kódexet gyűjtöttek össze, majd több konferenciára került sor, ahol
megszövegezték a Kódexet. Az első változat 1995. májusában készült el, ebben még a kétévenkénti felülvizsgálat szerepelt, a jelenlegi változatban - amely 2000-ben
született meg – már a négyévenkénti felülvizsgálat fogalmazódott meg.
Az Etikai Kollégium képviselői elmondták, mennyire
fontosnak tartják a kötetlen beszélgetéseket, hiszen az itt
elhangzó javaslatok bekerülhetnek a Kódexbe. A résztvevők közül többen megemlítették, hogy a szakmai képzés során elsajátított etikai normák használata a képzés
lezárultával, a szakmai munka során gondokat okoz. Egyes vélemények szerint a Kódex elkészültekor a megalkotók talán túl magasra tették a mércét, felmerült az a
dilemma, hogy szabad-e olyan szabályrendszert alkotni, amelyről eleve tudjuk, hogy majdhogynem lehetetlen betartani? Ellenben, ha az akkori magyar valóságot tükrözte volna a szabályozás, esetleg elveszítettük
volna a fejlődés lehetőségét. Úgy tűnt a beszélgetés közben, hogy az Etikai Kódexnek ez az egyik igazán nagy
ellentmondása. Ám épp az ilyen viták teremtenek lehetőséget a szakmai változásokhoz való igazodásra.
Megfogalmazódott, a szociális intézményekben dolgozók tudják, hogy létezik a Kódex, de a mindennapi praxisba mégsem kerül be, csak akkor válik fontossá ha
„már ég a ház”. Számos megjegyzés érkezett e témával
kapcsolatban, többen gondolták úgy, hogy időnként nem
találkoznak az általános etikai- és a szakmai normák, pedig a szakmának tartania kell magát bizonyos normákhoz. Sokan nincsenek is tudatában munkájuk során,
hogy cselekedeteikkel milyen értékeket közvetítenek.
Szerencsére vannak pozitív történetek is. Néhányan el-
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hogy a Kódex létrejöttekor sem akart kirekesztő lenni. A
jövőben megoldást jelenthet majd, ha előrelépés történik
a szolgáltatások minősítésében, a minőségfejlesztési
rendszerek kialakításában, hiszen akkor majd előírásként
szerepelhet a szolgáltatások Kódexnek megfelelő biztosítása. Hiszen a jelenlegi helyzetben az egyes intézmények vezetőin múlik, hogy tevékenységük során menynyire juthatnak érvényre a Kódexben megfogalmazottak.
Problémát jelenthet még, hogy sok esetben nem szociális munkás az intézmény vezetője.
Mindezek után a Kódex következő mondatai kerültek
górcső alá:

Brüsszel, 2004. március 8.
Az EU Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsa elfogadta a befogadásról szóló második közös jelentést, amely mérföldkő az EU Társadalmi
Befogadásról szóló stratégiájában. A jelentés leglényegesebb
prioritásai a március 25-26-i tavaszi Európa Tanács ülésen is
napirendre kerültek. Az Európai Szegénység Ellenes Hálózat
(EAPN) számára eljött az idő, hogy konkrét lépésekkel
“döntő hatást gyakoroljon” az Európai Unióbeli szegénység
2010-re megcélzott felszámolásának megvalósításának érdekében.
Az EU Társadalmi Befogadásról szóló Stratégiája csak az egyike annak a hármas célnak, amelyet a 2000 márciusában
megfogalmazott lisszaboni stratégia részeként az Európai Unió a gazdasági és foglalkoztatási célok mellett el kíván érni.
E célok szerint az uniónak “a világ legversenyképesebb és
legdinamikusabban fejlődő, tudásalapú gazdaságává kell
válnia, amely képes a fenntartható növekedésre - több és jobb
munkahely létesítése és a társadalmi kohézió erősítése mellett”.
A Társadalmi Összetartozásról Szóló Közös Jelentés a tagállamok által 2003 júliusában benyújtott társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési tervek alapján készült. A beszámoló sürgeti, hogy a tagállamok:

„17. Összeférhetetlen a szociális munkában a szociális
munkát végző és a kliens közötti rokoni, baráti,
közvetlen
munkatársi,
szerelmi,
üzleti
(haszonszerzésen alapuló) kapcsolat.”
A jelenlévők közül többen javasolták e szakasz kiegészítését azzal, hogy amennyiben egy ilyen jellegű kapcsolat
van kialakulóban, a szociális munkásnak minden esetben
át kelljen adni az esetet.
„26. A szociális munkát végző nem használhatja fel a
segítő folyamatot pártpolitikai célok vagy vallási
meggyőződés befolyásolása érdekében. Amennyiben a szociális szolgáltatás igénybevétele mégis
kötött valamilyen elkötelezettséghez, azt a klienssel
előre közölni kell.”
E bekezdés kapcsán többen utaltak arra, hogy számos
bentlakásos intézmény szolgáltatásként biztosítja az istentisztelet lehetőségét, amivel nincs is semmi probléma,
de abban az esetben, ha ezt kötelezővé teszik, már további kérdések merülnek fel. A vitában részt vevők kiemelték, hogy ilyen helyzetben a klienst előzetesen tájékoztatni kell a szociális szolgáltatás igénybevételének
feltételeiről.
Szó esett még az Etikai Kollégium működéséről. A Kollégium tagjai elmesélték: az elmúlt időszakban 13 hivatalos megkeresés érkezett hozzájuk, amelynél a valóságban lényegesen több az etikai probléma merülhet fel.
Több - a nagyobb nyilvánosságot megjárt - ügyben is
került már sor a Kollégium megkeresésére. A helyzet
korántsem megnyugtató, mivel a munkahelyi kapcsolatok sok esetben rendkívüli módon el tudnak „mérgesedni”, ennek kapcsán kristályosodik ki, hogy mennyire
védtelen tud lenni a szociális munkás.
A beszélgetés záró részében több ötlet hangzott el arra
vonatkozóan, hogyan lehetne az Etikai Kódex felülvizsgálatának nagyobb szakmai nyilvánosságot biztosítani,
bevonva regionális szervezeteket is.
Búcsúzóul az Etikai Kollégium tagjai arra kérték a jelenlévőket, hogy a beszélgetés során el nem mondott módosítási javaslataikat juttassák el a Szociális Szakmai Szövetség Irodájába.
LEJEGYEZTE: BUJDOSÓ JUDIT
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növeljék az aktív munkaerő-piaci eszközökbe, valamint
az oktatási és képzési rendszerekbe történő befektetések
mértékét, illetve alakítsák ezeket úgy, hogy megfeleljenek a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak igényeinek;
biztosítsák, hogy a szociális védelmi rendszerek megfelelőek és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, illetve, hogy a szociális védelmi rendszerek megfelelően ösztönözzék a munkavállalást a munkaképesek körében;
növeljék a leginkább kiszolgáltatottak és a társadalmi kirekesztés által leginkább veszélyeztetettek – ideértve a
mozgássérülteket is – hozzáférését a megfelelő lakhatáshoz, egészséghez, illetve az élethosszig tartó tanuláshoz;
előzzék meg a korai iskolai lemorzsolódást, és segítsék
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ség által leginkább érintett csoportokat veszik célba.
Általánosságban megjegyezhető, hogy az EAPN egyre nagyobb aggodalommal figyeli a bevándorlással és az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos társadalmi viták hangvételét, ami az EU tagállamokban élő etnikai kisebbségek –
köztük EU állampolgárok – számára ellenséges környezetet
teremt. A jelenség negatív hangulatot ébreszt a bővítéssel
kapcsolatban, amely kihat a általában a népességre, különösen pedig az új tagállamokban élő etnikai kisebbségekre. Ez a
hangulat a bevándorlók és a kisebbségek elszegényedésének
és kirekesztésének mélyüléséhez vezet, és ellentétes a befogadásról szóló közös jelentés hatodik prioritási pontjával, amely
“a bevándorlók és az etnikai kisebbségek közötti szegénység
és társadalmi kirekesztés csökkentését” tűzte ki célul.
A tavaszi Európa tanácsi ülés után nem sokkal esedékessé válik a lisszaboni folyamat félidős áttekintése. Az EAPN fontosnak tartja, hogy a lisszaboni hármas célok és a göteborgban kitűzött környezetvédelmi célok egyenlő súlyt kapjanak a
folyamat előrehaladásának ellenőrzésekor.
“Elengedhetetlen, hogy minden érdekelt - ideértve a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők érdekképviselőit
is - teret és képviseletet kapjanak az ellenőrzés lefolytatásának érdekében létrehozott összes folyamatban és struktúrában” mondta zárszavában Fintan Farrell.

elő az iskola és a munkahely közötti zökkenőmentes átmenetet;
5. fordítsanak figyelmet a gyermekszegénység és a gyermekek közötti társadalmi kirekesztés megszűntetésére;
6. tegyenek hatékony lépéseket a bevándorlók és a nemzeti
kisebbségek közötti szegénység és társadalmi kirekesztés csökkentése érdekében.
A beszámoló rámutat a szegénység és az egy főre jutó szociális védelmi kiadások mértéke közötti szoros összefüggésre. Ennek fényében az EAPN meggyőződése, hogy a szociális védelmi rendszerek erősítésére vonatkozó második fő prioritást a tavaszi Európa Tanácsi ülés záróhatározatának feltétlenül tükröznie kell. Az EAPN emellett tudomásul veszi,
hogy szoros az összefüggés a szegénység és a munkanélküliség között.
„Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy az 5 millió szegénységben élő munkanélküli mellett további 11,4 millió
foglalkoztatott néz szembe a szegénység lehetőségével, akkor
be kell látnunk, hogy a valóság sokkal összetettebb, mint azt
első ránézésre gondolnánk” – nyilatkozta Fintan Farrell, az
EAPN igazgatója, a közös jelentés elfogadásának kapcsán.
„Az Európa Tanács tavaszi ülésének záróhatározatában nem
elég pusztán a munkahelyteremtésre összpontosítani; ennél
még fontosabb a munkahelyek minősége. Amennyiben valóban meg kívánjuk előzni az intézkedések nyomán előforduló
nem kívánatos és rendellenes következményeket, az intézkedések minőségére kell jóval nagyobb figyelmet szentelni, szemben a szociális segélyezésre jogosultak körének bővítésével”
– tette hozzá az EAPN igazgatója.
Az EAPN úgy véli, hogy a harmadik prioritási pont, azaz „a
megfelelő lakhatáshoz és egészséghez való jog és az élethosszig tartó tanulás lehetősége” szintén nagy hangsúlyt
kell, hogy kapjon az EU politikájában. Ugyanakkor, bár az
EAPN örömmel veszi az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos egyre növekvő figyelmet, meg kell jegyeznünk, hogy a
felmerülő lehetőségek a mai napig nem a legkiszolgáltatottabbakat és a szegénység valamint a társadalmi kirekesztett-

Megjegyzés:
A Társadalmi Összetartozásról Szóló Közös Jelentés elérhető
az alábbi weblapon:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/joint_rep_en.htm
Lásd még: az EAPN weblapjának az EU társadalmi befogadásról szóló stratégiájának szentelt részét: www.eapn.org/
inclusion/strategy_en.htm
Az Európai Szegénység Ellenes Hálózat (EAPN)
vincent.forest@eapn.skynet.be
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monitorozás és értékelés - ennek fő eszköze a Bizottság által a tagállami akciótervekről készítendő Közös
Jelentés a Társadalmi Beilleszkedésről (Joint Inclusion Report – JIR). Az akciótervek 2. hullámáról szóló Közös Jelentést 2003. decemberében fogadta el az
Európai Bizottság.
E folyamatok támogatására indult el a Közösségi Akcióprogram (Community Action Programme to Combat
Poverty and Social Exlusion) a Társadalmi Kirekesztődés
ellen (2002-2006).
Az Európai Tanács Nizzai Ülése 2000. decemberében elfogadta a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem közös
célkitűzéseit, majd felhívta a tagállamokat a 2001. július 2003. június közti időszakra vonatkozó nemzeti cselekvési
tervük kidolgozására. Az akcióterveket a tagállamok 2001.
júniusára készítették el, a következő célkitűzések alapján
mutatva be szegénység-ellenes intézkedéseiket:
a foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz,
jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára;
a társadalmi kirekesztődés megelőzése;
a legveszélyeztetettebbek segítése;
minden érintett szereplő mozgósítása.
Az elkészített tagállami akcióterveket az Európai Bizottság értékelte, és 2001. október közepére elkészítette Közös
Jelentését, amelyben részletezte azokat a legfontosabb
kockázati tényezőket, amelyek leginkább növelik a kirekesztődés veszélyét, a legfontosabb kihívásokat és ezek
megoldásának eszközeit, valamint a tagállamok legjobb
gyakorlatait. Az országok közti összehasonlítás érdekében
kidolgozták a társadalmi kirekesztődés közös mutatószámait, amelyeket 2001. decemberében, az Európai Tanács
Laeken-i Ülésén fogadtak el (Laekeni indikátorok).
A tagállamok 2001-2003-ra szóló cselekvési terveit követően a Bizottság 2002. végén értékelte a közös célkitűzések rendszerét és kisebb módosításokat követően közzétette a 2003-2005-re szóló cselekvési tervek kidolgozásáról
szóló útmutatóját. A tagállamok ez alapján, 2003. nyarára
nyújtották be a Bizottsághoz a 2005-ig tartó intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveiket. A 2004. március 2526-án ülésező Európa Tanács fogadta el e cselekvési tervek alapján a Bizottság által elkészített második Közös
Jelentést a Társadalmi Befogadásról.
Az együttműködés erősítésének eszközeként 2002. január
1-től a társadalmi kirekesztés elleni stratégiát Közösségi
Akcióprogram segíti, amelyet öt évre fogadtak el, 75 millió eurós költségvetéssel. A program leszögezi, hogy a társadalmi kirekesztés leküzdése mindenekelőtt a tagállamok
feladata, így a program szándéka a nemzeti cselekvési tervek végrehajtásának elősegítése, a tagállamok akcióinak
gazdagítása, az országok közti együttműködés, a tapasztalat-csere elősegítése.

A SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉS
MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN

Az Európai Unióban a ’90-es évek második felétől erősödött fel a szociális kérdések iránt érdeklődés. Elsőként a
foglalkoztatáspolitika, a szociális biztonsági rendszerek
koordinációja és a nemek közötti esélyegyenlőség területén fektették le a tagországok az együttműködés alapjait. A
szegénység és társadalmi kirekesztődés által fenyegetett
társadalmi csoportok (munkanélküliek, fogyatékos személyek, etnikai kisebbségek tagjai, egyéb alacsony jövedelmű csoportok) integrációját célzó uniós szintű együttműködés jogi alapjait az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződés 136. és 137. cikkelye tartalmazza. A Szerződés arról rendelkezik, hogy a társadalmi kirekesztődés elleni harcnak az EU új szociálpolitikai célkitűzésévé, az „európai szociális modell” egyik alappillérévé kell válnia.
Az Európai Tanács 2000 márciusában megrendezett liszszaboni ülésén azt tűzte ki célul, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás-alapú társadalmává váljon, amely képes a fenntartható
gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely és erősebb társadalmi kohézió biztosítása mellett. Az ülést előkészítő bizottsági javaslat arról is beszámolt, hogy az EU
tagországaiban a szegénységi küszöb alatt élők és a társadalmi kirekesztődés által fenyegetettek száma elfogadhatatlanul magas: 2000-ben a teljes népesség 18%-a élt a
szegénységi küszöb alatt, ezt az arányt 2005-ig 15%-ra,
2010-ig 10%-ra kell csökkenteni, míg a szegénységben élő
gyermekek számát a felére kell csökkenteni ugyancsak
2010-ig.
E célok elérése érdekében döntés született egy közös társadalmi kirekesztődés elleni stratégia megvalósításáról. Mivel az Unió - a tagállami szociális rendszerek nagyfokú
különbözősége és eltérő tradíciói miatt - tiszteletben tartja
a tagállamok kizárólagos kompetenciáját e területen, a jogi
szabályozás helyett egy annál puhább szabályozókon alapuló együttműködést vezetett be – ez az ún. nyitott koordinációs módszer, amely a következőket foglalja magába:
(1.) közös célkitűzések lefektetése (a 4 közös célkitűzést
2000 decemberében fogadták el);
(2.) a közös célkitűzések beépítése a nemzeti és regionális
politikákba, az ezek megvalósításához szüksége intézkedésekről kétévente ún. nemzeti cselekvési tervek
(National Action Plans - NAPs/incl) keretében kell
beszámolni az EU-nak; a cselekvési tervek második
hullámát, a 2003-2005-ös időszakra vonatkozó intézkedésekkel, 2003. nyarára készítették el a tagállamok;
(3.) közös indikátorok, mutatószámok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a tagállami intézkedések hatásainak és a legjobb gyakorlatoknak az összehasonlítását
(a 18 közösen használt mutató az ún. Laekeni-indikátorok);
(4.) a kölcsönös tanulási folyamat részeként rendszeres

Az Akcióprogram által támogatott tevékenységek:
a társadalmi kirekesztődés jellegzetességeit, okait, folyamatait, tendenciáit feltáró kutatások támogatása;
a szakmapolitikai együttműködés, az információcsere
áramlásának elősegítésére, valamint a legjobb gyakor-
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Együttműködésünk az EU-val, a társadalmi kirekesztés
területén:
2002. július: Csatlakozás a Közösségi Akcióprogramhoz;
nemzeti szeminárium az EU társadalmi kirekesztés elleni stratégiájáról;
2002 - 2003: a Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum elkészítése; gyermekszegénység kutatás a
Közösségi Akcióprogram keretében, nemzeti szeminárium a Közösségi Akcióprogramról;
2004 nyarán: Nemzeti Cselekvési Terv elkészítése a társadalmi befogadásról.
Magyarország részvétele a Közösségi Akcióprogramban:
a KSH részt vesz az EU SILC (Jövedelem és Életkörülmények Statisztikai Felmérés) programban
folyamatos részvétel a Közösségi Akcióprogram Irányító Bizottságában
2002.: kutatási pályázat (gyermekszegénység kutatás)
2003. április 16.: konferencia az Akcióprogram 2003. évi
lehetőségeiről
2003. szeptember 24.: a Közösségi Akcióprogram támogatásával végzett magyar gyermekszegénység kutatás
bemutató szemináriuma
2003.: Az EU SILC magyarországi próbakérdezése;
részvétel a nemzetközi információ-csere programokban tagállami szervezetekhez kapcsolódva;
5 magyar szervezet vesz részt 5 különböző programban.

latok kölcsönös megismertetésére irányuló tevékenységek; illetve
valamennyi érintett szereplő bevonása és hálózatépítés
a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni harc
érdekében.

Magyar részvétel az információ-csere programokban
Beilleszkedési stratégiák – A minőségi foglalkoztatás
koordinált megközelítése
(Norvégia, Belgium, Németország, Finnország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság, Bulgária és Magyarország/OFA)
A kisgyermekes családokat segítő intézkedések hatása
a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben
(Egyesült Királyság, Görögország, Írország és Magyarország/Otthon Segítünk Alapítvány)
Nemekkel kapcsolatos indikátorok a társadalmi kirekesztés elleni küzdelembe
(Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Belgium,
Svédország és Magyarország/Miskolci Egyetem)
Kísérő nélkül érkezett fiatal menedékkérők és bevándorlók társadalmi beilleszkedése az EU-ban – A társadalmi igazságosság és gondoskodás felelőssége
(Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország,
Egyesült Királyság, Románia és Magyarország/
NCSSZI)
A roma és vándorló kisebbségek társadalmi beilleszkedésének vizsgálata
(Spanyolország, Írország, Portugália, Görögország,
Románia, Csehország és Magyarország/ESZCSM).

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben alkalmazott
nyílt koordinációs rendszer átalakítására várhatóan 2006tól kerül sor, amelynek keretében az alábbi célok elérését,
feladatok megvalósítását tűzi ki az EU:
a különböző célkitűzések alapján készült jelentések
helyett a szociális védelem egészét átfogó egységesített
struktúra - ennek része a közös célok egységes rendszerének felállítása:
⇒ a társadalmi befogadás,
⇒ a nyugdíjak, illetve
⇒ az egészségügyi ellátás és a tartós gondozás területén;
egységes jelentési kötelezettség - közös szociális védelmi jelentés - 3 éves ciklusban (az átmeneti időszak
2004 és 2005)
2004 őszére az új tagállamok elkészítik a társadalmi
befogadásról szóló cselekvési terveiket és
2005 nyarára a nyugdíjügyi nemzeti stratégiai jelentést
a teljes körű korszerűsítés 2006 és 2009 között valósulhat meg.
Az Akcióprogramba való bekapcsolódásra a tagjelölt országoknak 2002. közepén nyílt lehetőségük, azóta – az
ESZCSM révén – hazánk is részt vesz ennek munkájában.

Az Unió 2002-ben döntött a tagjelölt országok bevonásáról.
Első lépésként egy olyan Társadalmi Befogadásról szóló
Közös Memorandum (JIM) elkészítését jelölték meg feladatként, amely bemutatja az adott országban a szegénység és a
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társadalmi kirekesztettség területén jelentkező fő problémákat, a legfontosabb kihívásokat és célkitűzéseket, valamint
a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és a jövőben végrehajtani tervezet szakmapolitikai intézkedéseket. E Memorandum elkészítésére 2003 folyamán, az Európai Bizottság
érintett szervezetével szoros együttműködésben került sor, és
2003. december 18-án írta alá Brüsszelben az ESzCsM és az
Európai Bizottság képviselője. A Memorandum idehaza széleskörű tárcaközi együttműködésben, a társadalmi partnerek
bevonásával készült.
A Memorandumban megjelölt legfőbb kihívások és szakmapolitikai prioritások a jövőre nézve a következők:
az inaktív és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásban való részvételének segítése;
a munkaerő-piaci kihívásoknak jobban megfelelő képzés és a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációját elősegítő esélyteremtő oktatás, élethosszig
tartó tanulás;
megfelelő és hozzáférhető lakhatás;
a szociális védelmi rendszer modernizációja;
a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek növelése;
a területi hátrányok csökkentése;
a diszkrimináció elleni fellépés;
a különösen veszélyeztetett csoportokra kiemelt figyelem – célcsoportjaink: romák, fogyatékkal élők, gyermekek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, hátrányos
helyzetű területeken élők, bevándorlók;
összehangolt ágazati politikák - egészségügy, szociális,
oktatási, foglalkoztatási, területfejlesztési szervek megvalósítása;
a civil társadalom erősítése és bevonása;
nemzetközileg is összehasonlítható, a társadalmi kirekesztődés mérésére alkalmas statisztikai rendszer kialakítása.
Taggá válásunkat követően Magyarország is a jelenlegi
tagállamokkal megegyező feltételekkel vesz részt az együttműködésben, vagyis két évre szóló cselekvési terveket kell készítenie a jövőben a társadalmi kirekesztődés területén előirányzott intézkedéseiről. Az első – 2004-2006ra szóló – nemzeti cselekvési tervet a társadalmi befogadásról 2004. július 31-ig kell elkészíteni. A leendő cselekvési tervvel kapcsolatos uniós elvárások megegyeznek
azokkal, amelyet az Unió a tagállamoknak 2002. decemberében, a 2003-2005-ös cselekvési terveik megalkotáshoz
szempontrendszerként megadott.

A nemzeti cselekvési terv hangsúlyai
A komplex stratégiai megközelítés, amely magában foglalja a fő trendek és kihívások megfogalmazását; stratégiai
megközelítést és számszerű célkitűzések (target-ek) megtételét; a szakmapolitikai intézkedések és programok részletezését (a nizzai célkitűzések alapján). Mindezt a rendelkezésre álló/ tervezett források feltüntetésével és a megfelelő mutatók használatával. Az NCsT-nek tartalmaznia
kell a széleskörű partnerség és intézményrendszer, néhány
hazai jó gyakorlat bemutatását reflektálva a JIM-ben megfogalmazottak alakulására.
A dokumentum mellékletei: további „jó gyakorlatok”, valamint a partnerség részletes bemutatása; statisztikai melléklet és indikátor lista; a Strukturális Alapok bevonása.
(Terjedelem: 40 oldal + mellékletek)
További fontos szempontok az NCsT elkészítése során:
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem szempontjainak figyelembe vétele minden érintett területen
(mainstreaming);
a közvélemény, a döntéshozók és a szakmai szervezetek tájékoztatásának erősítése;
a regionális és helyi dimenziók figyelembevétele;
a legelesettebbek helyzetének javítása érdekében
megfelelő intézkedések;
egyes területek ( pl. foglalkoztatáspolitika, szociális védelem, egészségügy, oktatás) közti integráció erősítése;

Nemzeti Cselekvési Terv (NCsT)
a társadalmi befogadásról
Az Európai Unió szempontjai
Az NCsT a Társadalmi befogadásról szóló Közös Memorandumból (JIM) induljon ki úgy, hogy számszerűsítse és
konkretizálja azokat a célkitűzéseket, amelyeket a JIM is
megfogalmaz, irányozzon elő konkrét intézkedéseket
2004-2006-os időszakra. A dokumentum angol nyelvű
változatának benyújtási határideje az Európai Bizottsághoz
2004. július 31.
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BALOG LAJOS:
AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG

pontos célkitűzések és számszerűsített célok;
nemek közti esélyegyenlőség elvének minden érintett
területen való figyelembe vétele;
együttműködést a nemzeti foglalkoztatási akciótervvel.

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJA
A FIATALOK ÉS A CSATLAKOZÁS
DIMENZIÓJÁBAN

Fontosabb kapcsolódások egyéb kezdeményezésekhez,
programokhoz:
Nemzeti Fejlesztési Terv és Operatív programjai;
Közösségi kezdeményezések (pl. EQUAL);
Foglalkoztatáspolitikai Közös Értékelés, a készülő
Foglalkoztatási Akcióterv;
„Otthon Európában” Nemzeti Lakásprogram;
Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája;
Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására Érdekében;
Johann Béla Népegészségügyi Program;
Országos Fogyatékosügyi Program;
A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomag;
Az Egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló
törvény és Köztársasági Esélyegyenlőségi Program;
Nemzeti Civil Stratégia;
SZOLID program;
A tervezés alatt álló Kormányzati Idősügyi Nemzeti
Cselekvési Program;
A készülő Élethosszig tanulás stratégiája;
Az induló Átfogó Fejlesztési Terv.

Három évvel ezelőtt kezdtem el tanulmányaimat, általános szociális munkás szakon, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, Nyíregyházán. Első évtől
kezdve érdeklődtem a társadalom- illetve a szociálpolitika tárgyak iránt, emellett állandó figyelemmel kísértem
az Uniós politikát is. Így született meg az ötlet, hogy az
Uniós ill. a magyar foglalkoztatáspolitikával intenzívebben is megismerkedjek. A tavalyi évben volt először alkalmam arra, hogy Belgiumban, egy tanulmányút révén
kérdőíves felmérést végezzek belga fiatalok körében. Ez
a cikk az ott kitöltött kérdőív eredményeit mutatja be,
ill. az Uniós és a csatlakozni kívánó államok foglalkoztatáspolitikáját a fiatalok nézőpontjából. Ebből készítettem tudományos diákköri dolgozatomat, amellyel már
több helyen is „felléptem”: Prágában, Nagyváradon,
egy Diákkonferencián, s nem utolsó sorban főiskolánk
helyi TDK konferencián is, ahol különdíjat kaptam, ill.
pályamunkámat szakdolgozatként is elfogadták.
Ez évben kezdtem el olyan országok fiataljait kérdezni,
amelyek előre láthatóan a következő években még nem
csatlakoznak az Unióhoz. Így többek között Szerbiában
és Horvátországban jártam.

A Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottságot a
2321/2003. (XII. 13.) Korm. határozat hozta létre. Elnöke
az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, tagjai a
kirekesztés elleni küzdelemben érintett minisztériumok
(szám szerint tizenöt) képviselői.

A fiatalok szerepe
a Közösségi foglalkoztatáspolitikában
Az elmúlt évtizedekben az Európai Gazdasági Közösségen belül állandósult a magas munkanélküliség, ill. alacsony szinten rekedt a foglalkoztatási ráta. Erre az Unió
a 90-es évek elején reflektált, hisz a nagy versenytársaitól egyre jobban eltávolodott Európa. Ettől kezdve a szociálpolitikáról kezdett leválni a foglalkoztatáspolitika, s
szerepe is egyre jobban erősödött. Ugyanis a Közösség
politikusai rájöttek, hogy a gazdaság erősödéséhez nagy
mértékben hozzájárul e politikai ág is, és természetesen
ez a megállapítás fordítva is igaz.
Az 1990-es évektől kezdve a fokozatosan létrehozott intézkedések és a foglalkoztatáspolitika erősödése következtében a munkanélküliség csökkenése és a foglalkoztatottság szintjének emelkedése érezhető.
A folyamat természetesen érintette a fiatalok munkaerőpiacát is.
A foglalkoztatáson belül több hátrányos helyzetű csoport
emelkedik ki. Ez abban mutatkozik meg, hogy ezek a
csoportok nehezebben tudnak elhelyezkedni, munkanélküliségi rátájuk magasabb és a foglalkoztatási rátájuk is
alacsonyabb szinten van, mint a többi csoporté. Ez az öt
csoport: (1.) a nők, (2.) az idősek, (3.) a tartósan munka-

A Bizottság feladatai:
a nemzeti cselekvési terv elkészítése, és – az ezzel
kapcsolatos kormányzati intézkedések koordinálása;
széleskörű társadalmi partnerség biztosítása;
EU társadalmi kirekesztés elleni célkitűzéseinek beépítése – a JIM-ben foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése;
a „független nemzeti szakértő” jelentéseinek megtárgyalása, véleményezése.
A Bizottságban résztvevő tárcák/szervezetek feladatai:
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos ágazati feladatok kijelölése, végrehajtása, monitorozása;
az ágazati részanyagok elkészítése; ágazatközi anyagok kidolgozása, egyeztetése
a tárcát érintő partnerségi egyeztetések lefolytatása.
OROSS JOLÁN ÉS VAJDA GYÖRGYI
oross.jolan@eszcsm.hu; vajda.gyorgyi@eszcsm.hu
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fél éven belül újrakezdési lehetőséget kell teremteni
a fiatal munkanélküliek számára. Ezt 5 éven belül
kell kialakítani.
5 éven belül a felére kell csökkenteniük a tagállamoknak az oktatási rendszerből kiesők számát.
Képzési programok részvételi szintjét 5 éven belül
10%-ról 25%-ra kell emelni.

nélküliek, (4.) a rokkantak és fogyatékkal élők (5.) a
huszonöt éven aluliak.
Az Európai Gazdasági Közösség már 1985 körül felfigyelt arra, hogy az egyik legnehezebb helyzetben a 25
éven aluli fiatalok vannak. Ugyanis 1985 és 1995 között a korosztály 45%-a kénytelen volt megtapasztalni a
munkanélküliséget. A legrosszabb helyzetben azok a fiatalok voltak, akik:
alacsony iskolázottságúak vagy esetleg képzetlenek
voltak,
már szinte működésképtelen szektorban dolgoztak,
hisz az oktatási rendszer is később igazodott a munkaerőpiaci helyzethez,
olyan periférikus területen éltek, ahol egyébként is
magas a munkanélküliség,
nem rendelkeztek elegendő szakmai gyakorlattal.
1990-1994 között a 15-25 év közötti fiatalok száma
évente fél millióval nőtt, míg 1995-től kezdve 225.000re csökkent. Ennek ellenére a fiatalok magas munkanélküliségi aránya mégis jelentős problémát okoz.
A Fehér Könyv fogalmazta meg először a közösségi
foglalkoztatási stratégia lehetséges irányát, melyben
közvetve és közvetlenül is érintette a fiatalokat:
Az „aktív szolidaritás” elvének kialakításain belül a
generációk közötti különbségek csökkentése, melyet tudatos munkahelyteremtéssel lehet megoldani.
Ezen intézkedéseknek a tagállamok sajátosságaira
kell épülniük, pl.: oktatási rendszer.
A foglalkoztatáspolitika területén pedig fejlett oktatási rendszert kell kialakítani, mely biztosítja az „egész életen át tartó tanulás” feltételeinek megteremtését.
A nemzeti foglalkoztatáspolitikát teljesen átfogóan
kell felülvizsgálni, így pl.: a fiatalok munkába
állításának elősegítésével.
Az alacsonyabb fizetéssel rendelkező dolgozóknak
a foglalkoztatási költségét csökkenteni kell.
Válasz az újonnan jelentkező
igényekre: új típusú munkahelyek létrehozása a szociális
gazdaságban ill. a környezetvédelemben, ill. ezen új típusú
munkahelyek létrehozási költségének csökkentése.
Az esseni következtetések ugyancsak
a
szakképzés
fejlesztésének
(alapképzés, továbbképzés) lehetőségeiben látják a fiatal munkaerő
foglalkoztatás javítását. Itt azonban
már külön kitérnek a munkanélküliség által különösen sújtott rétegeket így a fiatalokat - támogató intézkedések javítására.
1997-ben a luxemburgi folyamatban
már konkrét célokat is kitűztek a
tagállamok a fiatalokkal kapcsolatosan:

Közép-Kelet-Európa foglalkoztatás-politikájának
fejlődése a fiatalok nézőpontjából
Tudjuk, hogy a szocialista ideológia szerint a volt szocialista országokban a teljes foglalkoztatás volt a jellemző,
mely az erőltetett iparosítás számlájára írható. Emiatt a
rendszerváltás előtt a foglalkoztatottak száma nagyobb
volt, mint ma, és a munkanélküliségi ráta is minimális
volt. A rendszerváltás után viszont ugrásszerűen megnőtt
a munkanélküliek száma, melynek fő oka az volt, hogy a
vállalatok nagy része korábban nem üzleti alapon működött, s ezért termékeiket alig tudták értékesíteni a világpiacon. Miután a veszteséges cégek állami támogatása
megszűnt, a rendszerváltás után ezeknek az üzemeknek
egy része bezárt. Látható, hogy a rendszerváltás súlyosan érintette a foglalkoztatást, különösen a fiatal munkavállalókat. Ehhez az is hozzájárult, hogy a 70-es években nagy létszámú korosztályok születtek, akik éppen az
elbocsátások idején léptek ki a munka világába. Erre
sem az oktatás, sem az ország nem készült fel. Az államszocializmusban kialakított oktatási rendszer nem tudott
alkalmazkodni az új helyzethez. Egyes iskolatípusok,
szakterületek, szakmák leértékelődtek, így a frissen szerzett bizonyítvánnyal a fiatalok nem tudtak elhelyezkedni. Megjelent a marginalizálódott ifjak nemzedéke. A
munkaerőpiacról tartósan kiszorult, alacsony képzettségű és munkakultúrájú rétegek és csoportok a gazdaság
ill. a társadalom folyamataiból egyaránt kiestek és a társadalom peremére szorultak.
A külföldi beruházások megjelenésével új munkahelyek is létesültek,
melyek folyamatos képzést várnak el,
s ezen kívül fontossá vált a számítógépes ismeret ill. a nyelvtudás. A
nyertesek igazából azok a fiatalok
lettek, akik a főváros vagy Nyugatés Közép-Dunántúlon éltek és rendelkeztek az előbb felsorolt végzettségekkel és tudásokkal.
A fiatalokat, bár kevesebben voltak a
többi generációhoz képest, több tényező is akadályozta:
A munkaerő-piaci ismeretek, készségek, -szakmai gyakorlat hiánya;
A fiatal munkanélküliség másik
fő oka, melyet már említettem, hogy
a korosztályok egymásra torlódtak a
munkaerő-piacon.
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Legkevésbé védettek a fiatalok voltak, mert nekik nem
lévén „családjuk”, az elbocsátási lista elejére kerültek.
Összességében a munkanélküliség legfőképp a pályakezdőket érintette. A 15-29 évesek az átlagot többszörösen meghaladó 25-33%-os munkanélküliségi arányt
szenvedtek el az elmúl évtized közepén.
A fiatalok munkanélküliségére az állami intézmények is
reagáltak a 1990-es évek elején. Mégpedig:
pénzbeli segéllyel;
képzések, átképzések kialakításával;
pályakezdők elhelyezkedését segítő programokkal.
A ’90-es évektől kezdve lassan, de csökkent a fiatal
munkanélküliek aránya, annak köszönhetően, hogy az
iskolában eltöltött idő meghosszabbodott. Egyre több
külföldi cég keresi az egyedülálló fiatalokat, akik ambiciózusabbak, mint az idősebb korosztály, s egyre több fiatal döbben rá arra, hogy a kapitalizmusban csak úgy lehet helyt állni, ha a megfelelő diploma mellett számítógépes ismeretekre ill. nyelvtudásra is szert tesz.

ban. Ez alól kivételt képez: Magyarország, Csehország,
Szlovénia és Románia. Természetesen hasonló a helyzet
a fiatal munkanélküliség tekintetében is, sőt ebben az esetben még rosszabb is, hisz az Uniós átlag alatt csak
Magyarország „tartózkodik”. Az Unió pont a fiataloktól
tart, a munkaerő beáramlás miatt. Miért? Az egyik legmobilisabb korosztálynak éppen a fiatalok csoportja tűnik, hisz a bizonyítvány megszerzése után elég sokan
vállalnak baby-sitterkedést Nagy-Britanniában, de sokan
pincérkednek pl. bécsi kávéházakban. Ez ugyan csak a
fiatalok egy részére igaz. Magyarország egyébként sem
tölti be azokat a kereteket munkavállalás céljából, melyeket az egyes tagállamok határoztak meg. Az Uniónak
már csak azért sem kell tartania a magyar munkaerő áramlástól, mert a magyarok munkavállalás szempontjából nem túl mobilak. Vannak azonban Közép-Európában
olyan államok, amelyek népei mobilaknak tűnnek. S éppen azon államok fiataljai, ahol egyébként is magas a fiatalok munkanélkülisége. Így gondolok Lengyelországra
és Szlovákiára.
Azonban megvan a most csatlakozni kívánó tagállamok
számára is - az Unió részéről - a csatlakozás utáni munkavállalási korlátozások előnye. Valójában éppen a csatlakozni kívánó államok érdeke otthon tartani a képzett
munkaerőt.
Azt is figyelembe kell venni, hogy az Unióban legálisan
munkát vállalni nem könnyű, hisz a munkavállaló csak
abban az esetben írhatja meg a munkaszerződést, ha a
munkavállaló rendelkezik állandó, bejelentett lakcímmel. Állandó, bejelentett lakcímet viszont csak abban az
esetben kap az illető, ha a munkaadója igazolja, hogy
nála dolgozik. Ez a két dolog ritkán esik egybe, sőt még
az Unió régebbi tagjai esetén is éppen ezek a jogszerű
dolgok akadályozták meg a legális munkavállalást egy
másik tagállamban.
A korlátozások ellen minden állam máshogy „védekezik”. Írország és Nagy-Britannia áll a dolgokhoz a legjobban, hisz ezek az államok „korlátlan számban” várják
a keleti munkaerőt, bár két éven keresztül nem vehetik igénybe a nem járulék alapú szociális ellátásokat. A legszigorúbbaknak éppen a legveszélyeztetettebbek tűnnek:
Németország és Ausztria, hisz jelenleg is itt dolgozik a
legtöbb keleti állampolgár. Az első két évben szükség
lesz munkavállalási engedélyre, sőt a kvóták is megmaradnak. A most csatlakozni kívánó tagállamok között
nincs semmiféle korlátozás.

Fiatalok helyzete ma a munkaerőpiacon, az Európai
Unióban és a csatlakozni kívánó államokban
Az utóbbi években az EU 15 tagállamában csökkent,
míg a 10 közép-kelet-európai országban nőtt a fiatalok
munkanélküliségi rátája.
Olaszországban és Görögországban a legmagasabb a fiatal munkanélküliek aránya, míg a legalacsonyabb Hollandiában és Ausztriában. A közép-európai államok között a legjobb helyzetben hazánk van, míg a legrosszabbak között Lengyelország, Bulgária és Szlovákia található. Ennek fő oka, hogy míg Magyarországon a ’90-es évek elején lépett ki a legtöbb fiatal a munkaerőpiacra,
addig az utóbbi államok esetén ez jelenleg történik meg.
Az EU 15 tagállamának fiatal munkanélküliek rátája alatt vagy körül csak Magyarország és Szlovénia „tartózkodik”, míg a többi Közép-Európai állam e szint fölé emelkedik.
Hazánk esetén a legjobb helyzetben a közép-magyarországi fiatalok vannak (egyben a közép-európai országok
fiatal munkanélküliek rátája is itt a legjobb), míg a legtöbb munkanélküli fiatal Észak-Magyarországon található, azonban az itt mért ráta is alacsonyabb az össz közép-kelet-európai átlagtól.
Az Uniós államokon belül - Belgiumot, Dániát és Ausztriát kivéve - az utóbbi években csökkent a fiatal munkanélküliek száma. Közép-Európában azonban a helyzet
fordított, mert itt az országok többségében nőtt ez a ráta,
kivételt képez e téren Magyarország, Csehország és
Szlovénia.
A csatlakozás és a fiatalok

Akarunk-e új Európát?
– A belga fiatalok által kitöltött kérdőív feldolgozása,
eredményeinek bemutatása
Az utóbbi időkben egyre több kérdőív és empirikus kutatás készült arról, hogy hogyan vélekednek az emberek
a csatlakozásról, a bővítésről - mind az Unióban, mind
itthon. Célom a kutatással az volt, hogy felmérjem a
belga fiatalok véleményét. A kérdőívet négy téma köré
csoportosítottam:

Az Európai Unió tagállamai az utóbbi időkben egyre
jobban korlátozni kívánják a csatlakozásra váró tagállamok állampolgárainak munkavállalását. Ennek egyik oka, hogy a közép-kelet-európai államok szinte mindegyikében magasabb a munkanélküliségi ráta, mint az Unió-
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Általános kérdések.
Mennyire érdeklődnek és ismerik az Uniós politikát?
Milyen szinten ismerik a csatlakozni kívánó államokat?
Mennyire mobilak a belga fiatalok?
Módszerek: kutatási módszerként a survey módszert
alkalmaztam. A 120 fő által kitöltött kérdőívet kávézókban készítettem el. A kérdőív kitöltése után a fiatalokkal
beszélgettem a lehetőségeikről és véleményeikről. Életkorukat tekintve, 15 és 25 év közötti fiatalokat vizsgáltam egy belgiumi kisvárosban közel a német és a luxemburgi határhoz. Ebben a városban a régióhoz képest alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mert jobb lehetőségük van az embereknek a mobilitás, a munkavállalás és
a tanulás szempontjából. A kérdőívezést 2003 áprilisában végeztem.
Eredményeim ismertetése
A megkérdezettek nagyobb része nő volt. A legtöbben
már dolgoztak, míg 41%-ban tanultak és 17% tanult és
dolgozott is egyszerre. A legtöbben német kisebbségiek
voltak, mivel ez a város a belga németek központja. A
megkérdezettek között volt vallon és más nemzetiségű,
legfőképp arab származású fiatal is. A hallgatók döntő
többsége a tanári ill. a jogi pályát választotta. A fiatalok
8%-a más országban tanul.
A dolgozó fiatalok nagyobb része is az oktatási pályán
helyezkedett el, de sokan dolgoznak a kereskedelemben
ill. az iparban is. A fiatalok 13%-a dolgozik külföldön:
Luxemburgban, Franciaországban és az USA-ban.
Az Európai Unióval való kapcsolatuk: összességében a
fiatalok közel felét egyáltalán nem érdekli az EU-s politika, csak 33%-át érdekli valamelyest, míg 20%-át érdekli és aktívabban is részt vesz a politika valamely ágában. A fiatalokat leginkább az oktatás, a környezetvédelem, az adakozás és segélyezés, a bővítés ill. a mezőgazdaság érdekli. Legkevésbé érdeklődnek a gazdaság, az igazságügy és a kereskedelem iránt.
A tanulók, hallgatók és a nők érdeklődőbbek, mint a dolgozó fiatalok és a férfiak. A legérdeklődőbbek - nemzetiségüket tekintve - a vallonok voltak, míg a legérdektelenebbek a nem belga állampolgárok.
A mezőgazdaságban, a szállításban, a kereskedelemben
dolgozók nem vagy csak csekély mértékben érdeklődtek
az EU-s témák iránt. Az iparban, az egészségügyben és a
szociális szférában dolgozók esetén már jobb a helyzet.
Legérdeklődőbbeknek az oktatásban és az egyéb területen dolgozókat láttam.
A bővítésre a fiatalok 63%-a mondott igent, míg 10%-a
nemet, a többi fiatal nem tudott erre a kérdésre válaszolni. A bővítést legjobban a férfiak, a dolgozók, az alacsonyabb iskolavégzettségűek támogatták. A mezőgazdaságban dolgozók 100%-ban elvetették a bővítést, míg a
legjobban, az oktatásban tevékenykedők támogatják.
A belga fiatalok kb. egyötöde egyáltalán nem ismeri az
újonnan csatlakozó államokat. Ezen belül is Litvániát ismerik a legkevésbé, míg a legismertebb ország hazánk.

A megkérdezettek közül csak egy ember tanult térségünkben, míg 6%-uk már dolgozott Közép-Európában.
A legtöbb fiatalnak Magyarországon, Lengyelországban
és Romániában van ismerőse, rokona, barátja. Turistaként Magyarországon, Lengyelországban és Cipruson
voltak többségében.
Hogy melyik államot látná szívesebben az EU-n belül a
belga ifjúság, ez igen színes képet mutat az egyes csatlakozni kívánó országok tekintetében. A legszívesebben
Magyarországot látnák az EU kapuin belül (80%), míg
legkevésbé Szlovéniát, Szlovákiát és Litvániát.
Felkészültség tekintetében a legtöbb szavazatot Magyarország, Málta és Lengyelország kapta, míg a legkevesebbet Szlovákia és Szlovénia. Általánosságban
elmondható, hogy a fiatalok szerint ezen államok csak
29%-a felkészült a csatlakozásra. Egyedül Magyarország
esetén vélekedtek többen úgy, hogy felkészült állam.
Legfelkészületlenebbnek északi szomszédunkat látták.
Azon fiatalok, akik turistaként már jártak térségünk valamely államában, az adott országot általában ugyan szívesen látnák az Unión belül, de még nem tartják felkészültnek a csatlakozásra. Kivételt ez alól Csehország
képez, mert azt felkészült államnak is tartják.
Akiknek ismerősei, rokonai élnek ezen országok egyikében azok döntő többségben, nem is látják felkészültnek
az adott országot ill. nem is látják szívesen a Közösségen belül. Kivétel ez esetben is van: Magyarország, Románia és Bulgária.
Azok a fiatalok, akik dolgoztak vagy tanultak már Közép-Európában úgy vélekedtek, hogy ugyan szívesen
várják ezeket az országokat, de nem találják őket elég
fejlettnek a csatlakozásra.
Azt a kérdéskört is megvizsgáltam, hogy tartanak e a
csatlakozás után a felvett államok munkavállalóitól. A
válaszok a következőképpen alakultak: 12%-uk tart, míg
60%-uk nem és 28%-uk nem tudja. Legtöbbjük azért ellenezné, mert már így is sokan vannak külföldi vendégmunkások az országban, illetve, hogy ezen országok
polgárai olcsóbb munkaerők, így számukra kevesebb állás marad.
A megkérdezett belga fiatalok 2%-a szerint a bővítés után az újonnan csatlakozni kívánó országokból érkezők
száma nem változik, míg 84%-ban gondolják úgy, hogy
számuk kis mértékben nő csak meg. A többiek szerint igen nagy mértékben nő majd a közép-európai emberek
száma. A nem belga állampolgárok gondolják a legtöbben úgy, hogy ezen államokból érkeznek majd a legnagyobb számban, s ők voltak egyben azok is, akik többségükben nem álltak a bővítés mellé.
A belga fiatalok mobilitási hajlandósága igen változatos
képet mutat. A minta több mint 50%-a nem gondolt arra,
hogy egy közép-európai államban tanuljon tovább, azonban közel 20%-a már elgondolkodott ezen a kérdésen.
Határozott igennel senki nem válaszolt, és 27%-uk még
nem tudta a választ. A munkavállalás tekintetében 46%a egyáltalán nem, míg 12%-a már gondolkodott rajta,
3%-a már meghatározott célországot is megjelölt.
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A belga fiatalok 60%-a szeretne Európán belül dolgozni,
míg legtöbben Ázsiai országban is vállalnának munkát,
legkevesebben pedig Ausztráliába mennének.
Az EU-hoz a leghűségesebbek munkavállalás szempontjából a mezőgazdaságban dolgozók, ill. a nem belga
állampolgárok. Legmobilabbaknak az egyszerre dolgozó
és tanuló fiatalok, az oktatásban dolgozók és a nők tűnnek, a felmérés alapján.

különféle segítségnyújtása szükséges. A belga fiatalok
által kitöltött kérdőív jó példa lehet a magyar fiatalok
számára, hogy ne bagatellizálják el a Közösségi politikát, hanem érdeklődjenek, legyenek nyitottak, hisz így
juthat a fiatalság ill. a társadalom előrébb.
További célom, hogy az Uniós ill. a magyar foglalkoztatáspolitika fejlődését és a csatlakozás után az „összecsiszolódás” menetét nyomon kövessem. Fejleszteni szeretném tudásomat e téren, melynek alapját már ezzel a dolgozattal is sikerült megteremtenem. Továbbra is szándékozom előadásokra, konferenciákra járni, mellyel még
jobban nyomon követhetem az eseményeket. Még ez évben tervezem kutatásom folytatását a nyíregyházi fiatalok körében végzett felmérés feldolgozásával és további,
más országbeli fiatalok véleményének megismerését. A
következő célországaim, olyan államok, melyek az elkövetkezendő időkben még nem lesznek részei az Uniónak. Egy mondatban szeretnék bízni, mely az Európai
Unió jelmondata lett 2000. május 4-e óta:

Magyarország hazatér.
Összegzés, javaslatok, a jövőre irányuló megállapítások
A Közösséget egyre romló foglalkoztatási helyzete döbbentette rá arra, hogy nemcsak a gazdaság teljesítményére kell koncentrálni, hanem erősíteni kell a szociálpolitikát, s ezen belül is a foglalkoztatáspolitikát. A foglalkoztatáspolitika jövője még nagyobb teret fog kapni az Unión belül, hisz az utóbbi események és intézkedések is ezt
igazolják.
Az Unióhoz való csatlakozás újabb lehetőségeket hordoz
a foglalkoztatáspolitika területén. Ha a politikánk Uniós
példákból és saját korábbi hibáiból tanul, akkor, ebbe az
irányba elindulva javulhat a foglalkoztatottság Magyarországon is. Hazánknak most van először kötelezettsége
és alkalma arra, hogy tudjon tenni a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javításáért, tudjon tenni a fiatal munkaerőért, hogy a csatlakozással a helyzetük ne romoljon tovább. Magyar és Uniós forrásokban ill. a helyi közösségek és civil szervezetek együttműködésében látom a
jövőt a fiatalok jobb foglalkoztatási helyzetének javítása
érdekében.
Felmérésem alapján úgy vélem, hogy a fiatalokat jobban
be kellene vonni az EU-s politikába, hogy megismerjék
az egyes politikai ágakat, így ezáltal ők is részesei legyenek a Közösség irányításának. Ehhez az lenne szükséges, hogy az EU több programot alakítson ki, fejlesszen
a fiatalok jelentősebb mértékű bevonásának érdekében.
Véleményem szerint, ha a fiatalok nagy része nem is
tervezi még egyelőre, hogy térségünkben munkát vállaljon vagy tanuljon, turistaként kíváncsiabbak lesznek az
újonnan felvett országokra. Ösztönözni kellene a belga
fiatalokat arra, hogy részt vegyenek a hallgatói, gyakornoki mobilitási programban, s így ezzel ismerjék meg
Európa középső részét is. Ezáltal, tudásukkal, munkájukkal a gazdaságunk, a kultúránk fejlődéséhez is hozzájárulhatnak.
Országunknak nem csak befogadó országnak, hanem kibocsátó országnak is kellene lennie. A csatlakozás után a
mobilitásban látom a magyar fiatalok jövőjét is, hisz az
országhatárok „eltűnnek”, könnyebbé válik a fiatalok
számára bejutni Európa munkaerőpiacára. Nemcsak elsődlegesen a munkavállalásban látok alternatívát, hanem
a hallgatói mobilitásban, a gyakornoki rendszer kiszélesedésében is. Az Unió által felkínált lehetőségekkel a fiataloknak élniük kellene. Ahhoz azonban, hogy a fiatalok élni tudjanak új lehetőségeikkel, információhoz kell
juttatni őket, s ehhez a kormány és a civil szervezetek
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teljes köre előtt;
tevékenysége során hozzájárul az EAPN pozíciójának
erősítéséhez, különös tekintettel az EU bővítésére;
tevékenységével hozzájárul a Magyarországon tapasztalható problémák Európai Uniós szintű megjelenítéséhez, valamint az Uniós politikák, kezdeményezések hazai ismertségének és érvényre juttatásának biztosításához.
A HÁLÓZAT alapvető céljai:
annak biztosítása, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztés ügye folyamatosan közbeszéd tárgya legyen,
és e kérdések a legmagasabb politikai és szakmai döntéshozatali szinteken is folyamatos képviselettel rendelkezzenek;
az érintettek minél teljesebb bevonása mellett folyamatos és hatékony érdekképviseleti, lobbi-tevékenység a
szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetése érdekében;
a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő
emberek képessé tétele véleményük, javaslataik megfogalmazására, az őket érintő döntések befolyásolására,
ezáltal a teljes jogú társadalmi részvételük elősegítése;
folyamatosan figyelemmel kíséri Magyar Kormányzat
szegénység és kirekesztés elleni cselekvési terveit, amelyek megvalósítása az EU tagországainak gyakorlatához hasonlóan 2005-től nálunk is megkezdődik;
a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését
célzó közös projektek kezdeményezése és megvalósítása;
elméleti ismeretek, tapasztalatok és jól bevált gyakorlatok kölcsönös átadásának biztosítása;
a szegénység elleni küzdelemben érintett civil szervezetek közötti együttműködések és partneri kapcsolatok kialakításának támogatása és kezdeményezése; a civil
szervezetek és az állami/önkormányzati intézmények,
kutatóhelyek közötti kapcsolatok, együttműködés javítása;
a hazai és a külföldi (különösen az Európai Unió területén tevékenykedő) civil szervezetek közötti együttműködések és partneri kapcsolatok kialakításának támogatása és kezdeményezése.

MEGALAKULT
A

MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES HÁLÓZAT

Az utóbbi évek számos civil mozgolódásának és összefogásának „szociális” színfoltja lesz a 2004. április 2-án megalakított Magyar Szegénységellenes Hálózat. A közös fellépés és érdekképviselet előnyeit felismerő, a Hálózat létrehozásáról szóló Közös Szándéknyilatkozatot aláíró szervezetek
között a 3Sz mellett olyan nagyokat találunk, mint a Magyar
Vöröskereszt vagy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.
Ugyanakkor a „szervezet” sokszínűségét és több-szempontúságát biztosíthatja, hogy már most számos kisebb helyi civil
szervezet is tagja, s a jövőben is nyitott kíván maradni a tevékenységükkel a szegénység ellen küzdő szervezetek előtt.
A HÁLÓZAT megalakulásakor célul tűzte ki a szegénység és
társadalmi kirekesztés társadalmi nyilvánosságának biztosítását, a szegénység csökkentésére irányuló vagy a szegények
és kirekesztettek jogait, esélyeit, életkörülményeit befolyásoló hazai és az Európai Uniós kezdeményezések, programok folyamatos monitorozását, vélemények és javaslatok
megfogalmazását, valamint tagjai számára információk és a
szakmai együttműködés lehetőségének biztosítását.
A részt vevő szervezetek első közös fellépésként tervezik a
2004. július 31-ig elkészülő Társadalmi Egybetartozásról/
Befogadásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv véleményezését, majd megvalósulásának figyelemmel kísérését. A HÁLÓZAT első Küldöttgyűlésére – valamennyi addig csatlakozó
szervezet részvételével – várhatóan 2004. novemberében kerülhet sor.
Az április 2-án aláírt Közös Szándéknyilatkozatban az alábbiakat fogalmaztuk meg:
A Magyar Szegénységellenes Hálózat (továbbiakban: HÁLÓZAT) olyan civil szervezetek független szövetsége, amelyek tevékenységüket a szegénység megszüntetése érdekében végzik. A HÁLÓZAT:
törekszik az EAPN tevékenységeiben való aktív részvételre, illetve támogatja azokat;
törekszik annak elérésére, hogy az EAPN tevékenysége
minél ismertebbé váljon Magyarországon;
tevékenységének célja annak elérése, hogy elősegítse a
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő egyének és csoportok társadalmi részvételét;
nyitott a szegénység és társadalmi kirekesztés leküzdése érdekében tevékenykedő nonprofit/civil szervezetek

A HÁLÓZAT fő tevékenységei:
az EAPN tevékenységeiben való aktív részvétel;
közös lobbi-tevékenység a szegénység és társadalmi ki-
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rekesztés csökkentése érdekében országos,
regionális és helyi szinten;
Európai Uniós, országos és helyi információk terjesztése, továbbítása a tagok felé;
a Társadalmi Befogadásról/Egybetartozásról
szóló Nemzeti Cselekvési Tervben foglaltak
megvalósulásának figyelemmel kísérése, a
felmerülő problémák jelzése;
közös internetes honlap működtetése;
az EAPN hírlevelének magyar nyelvű kiadása és terjesztése a tagok számára;
közös kiadványok megjelentetése;
közös konferenciák, megbeszélések, fórumok szervezése.
A HÁLÓZAT tagjaival szembeni elvárások:
aktív részvétel a HÁLÓZAT tevékenységeiben, a közös célok elérésének támogatása;
dokumentumok, stratégiák, közös anyagok
véleményezése, megfogalmazása;
helyi, regionális és országos tapasztalatok
HÁLÓZATon belüli továbbításával hozzájárulás a változások megtételére vonatkozó
javaslatok közös kidolgozásához.
Mit nyújt a HÁLÓZAT a tagjai számára:
folyamatos és érdemi információkat a szegénység és társadalmi kirekesztés témáját
érintő
Uniós
és
hazai
kezdeményezésekről, programokról, jelenségekről;
a szervezetek lobbi-képességének erősítését a közös fellépésen keresztül;
lehetőséget a szervezetek által észlelt speciális problémák széles körű megjelenítésére, azok közbeszéd szintjére emelésére;
képzési és tréning lehetőségeket;
fórumot a jól bevált gyakorlatok és tapasztalatok átadásához;
folyamatosan megjelenő hírlevelet, valamint az EAPN hírlevelének magyar nyelvű változatát;
közös honlapot. ÆÆÆÆÆÆÆ

LENDVAI NOÉMI: EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS,
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS KÖZPOLITIKA - EGY PÁRBESZÉD
LEHETSÉGES KÖRVONALAI
(Előadás az EAPN és a 3Sz közös konferenciáján, 2003. október 24-én)

Amikor az Európai Uniós csatlakozásról beszélünk, akkor sok mindenről beszélünk egyszerre, de legalábbis három dologról. Beszélünk egy
európai – szupranacionális - szociálpolitikáról, beszélünk nemzeti szociálpolitikáról, valamint beszélünk ennek a két szociálpolitikai rendszernek az interakciójáról, dialógusáról, párbeszédéről. Az első kettőről
sokat tudunk, a harmadikról, ennek a dialógusnak a mikéntjéről annál
kevesebbet.
EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKA
Az európai szociálpolitika egy nagyon ellentmondásos konstrukció. Röviden, ez egy piacépítő, ’piac-csináló’ szociálpolitika és nem egy piacot
korrigáló szociálpolitika, ennek minden következményével. Azok a fogalmak, amelyeket egy piacot korrigáló szociálpolitikán számon kérünk
azok a jelenlegi, kurrens európai szociálpolitikán nem számonkérhetőek. Ez egyenlőre nem egy újraelosztó, redisztributív rendszer, hanem alapvetően egy regulatív szociálpolitika, amely a piaci folyamatokat elősegítendő hárítja el a tőke, a munka, az áruk és a szolgáltatások szabad
mozgását akadályozó tényezőket. Persze a történet nem ennyire egyszerű, mert mindezek mellett van egy erős szociáldemokrata, hogy ne
mondjam baloldali retorikai elem. Ez a retorika fontos a csatlakozás előtt álló országokban, mert ezekben az országokban – többek között
Magyarországon is – valljuk be a szociáldemokrata politikai kultúra
nem igen létezik. De mégis, a kérdés ott marad: hogyan egyeztethető
össze a piacépítő szociálpolitikai gyakorlat ezzel a szociáldemokrata retorikával? Nagyon találóan fogalmazza meg Ferge Zsuzsa, aki egy helyütt azt írja, hogy ’nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal’. Erről
még nem tudunk eleget. Az optimista olvasata ennek talán mégis az
lenne, hogy az Európai Unió intézményi fragmentáltsága egyelőre nem
teszi lehetővé az aktív, pozitív szociálpolitika felvállalását, ám a retorika, az európai politikai diskurzus amolyan előretolt bástyaként ’puhítja’
a rendszert, és készíti elő azokat a reformokat, amelyekre szükség van.
Ám még egyelőre ott tartunk, hogy ez az európai szociálpolitika egy
’instrumentalizált’ szociálpolitika, amely nem társadalmi elveket (igazságosság, szolidaritás, egyenlőtlenség csökkentés, életesélyek, stb.) valósít meg, támogat, hanem gazdasági elvek mentén szerveződik.
SZOCIÁLPOLITIKA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Várjuk mindazon civil szervezetek jelentkezését, amelyek magukénak érzik a
megfogalmazott alapelveket és célokat, s
szándékukban áll a HÁLÓZAThoz történő
csatlakozás:
MÁRTON IZABELLA
Szociális Szakmai Szövetség
1094 Budapest,
IX. Liliom u. 8.
Tel/Fax: (06)-(1)- (216-2866)
E-mail: 3sz@interware.hu
Web: www.3sz.hu

Ez az instrumentalizálódás sajnos a kelet-közép-európai szociálpolitikákat sem kerülte el, ott (vagyis itt) még súlyosabb következményekkel.
A szociálpolitika alól a szociáldemokrata elveket és értékeket kihúzták,
ezek erősen delegitimálódtak. A post-szocialista neoliberális diskurzus
az univerzalitást a ’szocializmus utolsó bástyájának’ látta (Bokros), a
jóléti államot koraszülöttnek titulálta, az ellátásokra rászorulókat ’homo
sovieticusnak’ vélte. A posztmodernek erre mondanák azt, hogy a ’diskurzus hatalmi kontextusa’: ki tematizálja a közbeszédet, ki alakítja fogalmainkat, és ki nyer ebben a harcban. Sajnos a diskurzus ezen hatalmi
vonatkozásainak nagyon erős intézményi vonatkozásai vannak. És ebben a kelet-közép-európai szociálpolitika nem áll jól. Bruszt László kifejezésével élve Kelet-Közép-Európában egyfajta ’intézményi sivatag’
jellemző. Alapvető intézmények hiányoznak, a meglévő intézmények
autonómiája, intézményi kapacitásai (mennyire tudja tenni azt amit
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kellene) gyengék (’gyenge államnak’ is
hívják őket ezért). Egy rövid logikai gondolatsorral pedig beláthatjuk, miért is fontos az intézményi kapacitások kérdése. Az
intézmények, az intézményszociológusok
(institutional sociology) szerint normákat
szabnak, értékeket közvetítenek, identitásokat formálnak, tartalmat, értelmet (meaning) adnak különböző szakmapolitikának,
így a szociálpolitikának is. A szociálpolitika mai formáját intézmények formálják:
a helyi önkormányzatok, a Minisztérium, a
Parlament, civil szervezetek, stb. Ha azok
az intézmények, szervezetek, amelyek a
pozitív szociálpolitika formálásáért dolgoznak ’gyengék’, akkor ez azonnal lefor-

mat kiábrándultságot hozott, nem minden ok nélkül. Látványtechnikailag
nem változott semmi. A közkiadások nem emelkedtek, hirtelen nem lett
több pénz a szegénység elleni küzdelemre, nem szűntek meg a kilakoltatások, nem javult a rászorulók helyzete. Mégis azt gondolom, hogy a csatlakozásnak meghatározó változásokat hoz magával. Mindenekelőtt talán fontos hangsúlyozni, hogy alapvetően a csatlakozási és integrációs folyamatot
érdemes megkülönböztetni. A csatlakozás egy erősen ’technokratikus’,
technokratizált folyamat. Az ’acquis’ átvétele, a tárgyalási folyamat egy
szűk döntéshozatali elitet érintő, bevonó folyamat, amely elsősorban a döntéshozatali folyamatokra hat. Ezzel szemben az integráció, legalábbis a
szociálpolitika területén már egy politikai típusú folyamat, amely nagyrészt
arról szól, hogy kialakul-e egy európai jóléti állam, illetve, hogy az ellátási
felelősségek és a szociális jogok garantálása kinek a kezében és milyen
munkamegosztásban működjön. Az integráció már valóban jóléti politikai
kérdésekről fog szólni. A csatlakozás ezt még nem hozta magával. Sőt, politológusok szerint a csatlakozás a politikai elit számára egy olyan politikai
Miss AMERIKA

Miss EURÓPA
dítódik a szociálpolitika gyengeségére is.
Az intézmények erőssége pedig azt jelentené, hogy (1.) képesek vagyunk a szakmapolitika számára hasznos, és felhasználható kutatásokat végezni (kutatási kapacitások kérdése) (2.) képesek az intézmények szakmapolitikai javaslatokat kidolgozni, azt megfelelően alátámasztani, ’eladni’ a politika számára (agenda-setting és
politika-formálás) (3.) a megfelelő intézmények képesek ezeket megvalósítani
(végrehajtás). De messze kanyarodtunk fő
témánktól, ezért térjünk vissza a harmadik
dologra: a dialógusra.
AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS,
MINT PÁRBESZÉD ÉS TANULÁS

Sok elemző számára a csatlakozási folya-

tőkét, ’sikersztorit’ jelentett, amely háttérbe szorította azokat a politika
agendákat, amelyek társadalmi problémákat feszegetnek. Ez a ’politikai
csend’ metafora nehéz helyzetbe hozta a szociálpolitikát, mert a szükségszerű közbeszédek (roma kérdés, a kilakoltatások, a szegénység mélyülése,
gyermekszegénység és még sok más) elhallgattak.
MULTI-LEVEL- MULTI-TIER GOVERNANCE
KORMÁNYZATI STRUKTÚRÁK VÁLTOZÁSAI

Az Európai Uniós csatlakozás egyik hozadéka az, hogy az eddigi kormányzati, döntéshozatali struktúrák megváltoztak. A kelet-közép-európai országoknak erősen centralizált governance rendszere, azaz kormányzati rendszere van, ez pedig azt jelenti, hogy a központi kormányzaton kívül, talán a
helyi önkormányzatok azok, akik ebben a kormányzati rendszerben még
állandó szereplőknek tekinthetőek. Ez tehát mondjuk kétszintes rendszer. A
csatlakozás eredményeként ez a két szint három, de lehet, hogy négy szintessé válik: lesz egy európai szint (Európai Bizottság), lesz a központi kormányzat, talán a regionális szint és a helyi önkormányzati szint. Ez egy
diffúzabb, horizontálisan és vertikálisan is egy komplexebb rendszer, ami
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több szereplőt, több lobby pontot, több lehetőséget teremt
a bekapcsolódásra. A ’public policy’ szakirodalom már
használja azt a kifejezést, hogy ’venue-shopping’, ami arra
utal, hogy ha egy kérdést valamilyen okból az egyik döntéshozatali szinten, vagy szereplőnél nem átvihető, akkor a
lobbizóknak lehetőségük van az általuk fontosnak tartott
kérdést átvinni egy másik szintre. Így lehetőség van arra,
pl. hogy ha a központi kormányzat nem vevő az innovatív
szociálpolitikai feladatok finanszírozására, akkor ezzel a
régiókat is megkeressék és a kérdés regionális finanszírozást találjon, később tovább lobbizva a központi szinten
már elért eredmények tudatában. De másik irányba is működik a folyamat: roma szervezetek, fogyatékkal élők
helyzetének javításán dolgozó szervezetek a nemzetállami
szintet túllépve, már elmehetnek európai intézményekhez
is lobbizni, ezzel is erősítve a nyomást a kormányzatra. A
rendszer nem csak vertikálisan bővül, de horizontálisan is.
Az interminisztriális koordináció fontos eleme az európai
konstrukciónak. A Strukturális Alapok például nem használják a ’szociálpolitika’ fogalmat, ehelyett az ’emberi
erőforrás’ kifejezést használja, ami új kontextusba helyezi
a szociálpolitikát. Elkezdődik egy olyan párbeszéd,
kommunikáció, ami a szociálpolitika, az oktatáspolitika, a
foglalkozatási politika, a regionális politika között zajlik.
Kis dolognak tűnik, pedig nem az. Ez a kommunikáció
pedig nem csak a minisztériumok szintjén hiányzik, de
hiányzik ez a családsegítők szintjén is. A szociális munkások szinte mindennap belefutnak abba a problémába, hogy
intézményközi kommunikáció mennyire hátráltatja munkájukat.

államok évente leülnek, stratégiát írnak, átgondolják a prioritásaikat, megmérettetnek, de leginkább egymással beszélgetve tanulnak egymás jobb és rosszabb tapasztalataiból. A döntéshozók számára olyan világ nyílik meg, amelyhez eddig belépőjük nem volt. Nemzetközi kontextusban dolgoznak tovább, és a problémák és megoldásaik, a
kérdésfelvetések, a nyelvezet is nemzetköziesedik, bizonyos szempontból. Ez már egy új döntéshozatali identitás
is egyben. Cseh kutatások már előre is vetítenek egy olyan
identitásváltozást, amelynek a lényege az, hogy az Európai
Unióval napi szinten dolgozó köztisztviselők döntő többségének lojalitása és identitása már nem a kormányzathoz,
hanem az EU-hoz kötődik. Amennyire az átmenet is egy
tanulási folyamat volt – új szavakat, fogalmakat, jelenségeket tanultunk meg – úgy az Európai Uniós csatlakozás is
az. A tanulásnak pedig mind tartalmi, mind formai elemei
megváltoznak. A tartalom tekintetében az EU gyakorlat lényegében intézményesíti a már fent említett területeken az
együttműködést, és tanulást, ezáltal hozzáférést biztosítva
olyan nyugat-európai jóléti tapasztalatokhoz, amelyek gazdag tárát jelentik a nálunk újnak tűnő társadalmi, szociális
problémáknak. Forma tekintetében a tanulás a közigazgatás számára ez az inter-szektorális, valamint nemzetközi
koordinációt, a civilek számára pedig hálózatosodást jelent. Ez a tanulási folyamat azután vezethet policy transzferhez, amely egy adott országban bevált szakmapolitikai
gyakorlat átvételét jelenti.
A DÖNTÉSHOZATALI ESZKÖZÖK ÁTALAKULÁSA
A döntéshozatali struktúrák megváltozásával párhuzamosan megváltoznak a szakmapolitikai eszközök is. Az általam vizsgált három ország mindegyikében – Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban is – a csatlakozási
folyamat időben egybe esett a szociálpolitikáért felelős minisztériumokban, a Stratégiai Osztályok felállásával. Ez a
szervezeti megoldás teheti lehetővé azt, hogy átfogó szociálpolitikai stratégiák készüljenek. A csatlakozási folyamat
maga is sok tekintetben egy stratégiaírási gyakorlat volt.
Nemzeti Fejlesztési Terv készült. Az NFT-k kapcsán a
szektoriális stratégiák is elkészültek. Az NFT pedig egy olyan stratégia, sok más egyéb eddigi stratégiával szemben,
amely megvalósításra is kerül a Strukturális Alapok kapcsán. A Strukturális Alapok egyébként behoznak egy sor
új egyéb eszközt is. Az Alapok meghonosítják a projekt-alapú pályázati rendszert. A pályázati pénzek eddigi gyakorlata inkább az intézményeknek nyújtott kiegészítő támogatás volt az alacsony normatívákat kompenzálandó.
Eddig nem is ismertünk olyan kifejezéseket, mind pl. a
’mainstreaming’, ’best practices’, ’log-frame’. Ezek látszólag nem nagy dolgok, ám jelentősen segítik a tudatosabb, tervezettebb szakmapolitikát, ami aztán közép- vagy
hosszú távon segíti az eredményesebb politikákat is.

A CSATLAKOZÁS, MINT LEHETŐSÉG-STRUKTÚRA
A csatlakozásra nézhetünk úgy is, mint egy lehetőség
struktúrára (opportunity structure, vagy policy window), amely egy olyan ablakot nyit, ami átenged eddig meg nem
hallott, meg nem értett felvetéseket, javaslatokat, témákat.
Nem biztos, hogy véletlen az, hogy Magyarországnak
2003-ban lett esélyegyenlőségi minisztere. A csatlakozás
tagadhatatlan módon felhangosított bizonyos társadalmi
kérdéseket. Még sok mindent nem értünk ebből az új
nyelvből, de köszönhetően többek között a Strukturális Alapoknak, az esélyegyenlőség horizontális kérdéssé vált, amely minden, a Strukturális Alapokból finanszírozott projekt esetében számon kéri az esélyegyenlőségi kritériumok
és vállalások megvalósulását. Talán sikerül a társadalmi
befogadás kérdését is erre a ’hullámra’ rátenni, ahhoz,
hogy esélyt kapjon arra, hogy többet beszélhessünk róla,
hogy jobban megértsük azt, hogy valaki mitől kirekesztett.
A lehetőség-struktúra tehát röviden azt jelentheti, hogy
bizonyos szociálpolitikai kérdések agenda-státusza megnövekedjen.
POLICY TANULÁS ÉS POLICY TRANSZFEREK

BESZÉLJÜNK RÓLA … Az acquis sajátosságaiból kifolyólag, a csatlakozási folyamat szociális dimenziója látszólag
valóban gyenge. Ám ha az ún. ’soft acquis’-t vizsgáljuk,
vagyis azokat az informális, vagy kevésbé látványos folya-

Az EU szociálpolitikai rendszere bár az ajtón nem tud bejönni, egy kicsit bemászik az ablakon. A foglalkozatás, az
egész életen át tartó tanulás és a társadalmi befogadás koordinációjával intézményesíti a tanulás folyamatát. A tag-
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- ESF), amelynek támogatásai elsősorban az egyének foglalkoztathatóságának javítására összpontosulnak, de a munkaerőpiac jobb működését biztosító rendszerek és struktúrák fejlesztésére is felhasználhatók, összhangban az EU Foglalkoztatási
Stratégiájával és a nemzeti foglalkoztatási akciótervekkel.
(3.) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancialap EMOGA (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
EAGGF),
(4.) A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz - HOPE (Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG), amelyek a mezőgazdasági és a halászati struktúrák fejlesztését célozzák.
Ezen Alapok közül kettőre részletesebben is érdemes kitérni,
mivel ezek a csatlakozást követően a szociális terület fejlesztésében is jelentős szerepet töltenek be. Ezek az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA).
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)
Az ESZA - amelyet tulajdonképpen pontosabb volna Európai
Foglalkoztatási Alapnak nevezni - alapvetően a foglalkoztatás
támogatására és az emberi erőforrások fejlesztésére fókuszál.
Tevékenysége öt területre terjed ki:
Aktív munkaerő-piaci politikák fejlesztése (ezen belül a
munkanélküliség és a tartós munkanélküliség leküzdése,
megelőzése; a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációjának megkönnyítése; a fiatalok és a munkaerőpiacról átmenetileg kivonult, de visszatérő személyek munkába való beilleszkedésének támogatása.
A munkaerőpiacra való visszatérés egyenlő esélyeinek támogatása, különös tekintettel a társadalmi kirekesztődés
veszélyében élő személyekre, csoportokra (mint pl. fogyatékkal élők, etnikai kisebbségek, hajléktalan emberek stb.).
Az élethosszig tartó tanulás politikájának részeként a szakképzés, oktatás, tanácsadás fejlesztése annak érdekében,
hogy a munkaerőpiacra való jutás és ott maradás feltételei
javuljanak.
A szakmailag jól képzett, gyakorlott és alkalmazkodóképes
munkaerő, valamint a munkaszervezetek innovációs és alkalmazkodóképességének támogatása, vállalkozási készségek és a munkahelyteremtést elősegítő feltételek kialakítása. Munka és családi élet összehangolásának, valamint a
szociális gazdaság fejlesztésének támogatása. Továbbá a
kutatás és technológia terén az ismeretek és a humán
erőforrások erősítése.
A nők munkaerő-piaci részvételét javító intézkedések.
Ezen az öt területen belül az alapnak három igen fontos célkitűzést is figyelembe kell vennie. Ezek a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, az információs társadalomból származó előnyök és lehetőségek biztosítása mindenki számára, valamint a férfiak és nők esélyegyenlőségének érvényesítése,
minden területen.
A fentebb összefoglalt területeken az ESZA által támogatott tevékenységek három nagy csoportot képeznek: a személyeknek
nyújtott; a struktúrákat, rendszereket formáló; valamint az ezeket kiegészítő intézkedések támogatása. A szociális terület a
személyeknek nyújtott tevékenységek közül a személyeknek
nyújtott tevékenység-csoporton belül az oktatás, szakképzéshez, valamint a foglalkoztatás új útjainak fejlesztéséhez (a szociális gazdaság lehetőségei erősítéséhez) kapcsolódhat. A struktúrák, rendszerek modernizálása lényegében az oktatás, szakképzés, illetve a munka világa, s a munkaerő-piaci szervezet

matokat, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a szakmapolitikai
gyakorlatok ’europaizálódnak’, ’modernizálódnak’, ’demokratizálódnak’ más konklúziókra is juthatunk.
Ahogy talán kitetszett, az én megközelítésem egy társadalmi
konstruktivista megközelítés, de érdekes lenne más nyelven,
pld. postmodern nyelven is beszélni és kutatni az európai uniós
csatlakozást és integrációt. A lényeg, hogy: beszéljünk róla.
LENDVAI NOÉMI
noemi.lendvai@bristol.ac.uk

A SZOCIÁLIS TERÜLET TÁMOGATÁSA AZ EU
STRUKTURÁLIS ALAPJAI ÁLTAL
A szociális terület, a szociálpolitika számára Magyarország Európai Uniós csatlakozásának több előnye van. Az Unió lisszaboni folyamatának, ill. a Szociálpolitikai Menetrendben lefektetett szakmapolitikai irányoknak a magyar szociálpolitikára gyakorolt hatásait nehéz pontosan (fel)mérni, azonban már vannak
jelenleg is érzékelhető következményei:
pl. 2003. végére a Magyar Kormány az EU Bizottsággal együtt
elkészítette a „Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum”-ot, amely a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni
küzdelem hazai kihívásait, eszközeit foglalja össze, illetve a
közeljövő fejlesztési prioritásait nevesíti. Emellett taggá válásunk talán legkézzelfoghatóbb előnye, hogy számunkra is teljes
egészében megnyílnak az EU pénzügyi támogatási lehetőségei.
Az Unió célja a fejlettségbeli különbségek csökkentése, a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtése, vagyis az egyenlőtlenségek csökkentése a tagállamokon és régióikon belül, illetve
között. Az erre irányuló politikát nevezzük strukturális politikának, amely a Strukturális Alapokon és a Kohéziós Alapon keresztül valósul meg. (A Kohéziós Alap számunkra kevés jelentősséggel bír, mivel egyedi, zömében környezetvédelmi és közlekedési nagyberuházást támogat.) A Strukturális Alapok a következők:
(1.) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap - ERFA (European Regional Development Fund - ERDF), amelynek fő célja a
regionális hátrányok csökkentése, a főbb területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása.
(2.) Az EurópaiSzociális Alap - ESZA (European Social Fund

A következő oldalakon az egyszerűség kedvéért
a „szociális terület” fogalmat használom
mindazon tevékenységek, szolgáltatások, illetve
az ezekben érintett munkavállalók, önkéntesek
átfogó, általános megjelenítésére, amelyeket a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény.; valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályoz. Így tehát
mind a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, mind a
felnőttek szociális szolgáltatásokat értem alatta.
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közötti kapcsolatok fejlesztését jelenti (annak érdekében, hogy
minél hatékonyabb, könnyebb legyen az átjárhatóság, erősödjék
az együttműködésük, összhangjuk). A kiegészítő intézkedések
esetében a kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások
(vagyis pl. egy munkaerő-piaci képzésben résztvevő szülő esetében a képzés időtartama alatt a gyermekéről való gondoskodás biztosítása), illetve egyénre szabott módszerek (lásd a szociális munka eszköztára) támogatására van lehetőség.
Fontos annak tudatosítása, hogy a szociális terület fejlesztései
csak annyiban és úgy támogathatóak ESZA által, amennyiben
a foglalkoztatáshoz, foglalkoztathatóság javításához járulnak
hozzá. Ez korlátot jelent atekintetben, hogy a szociális terület számára szükséges fejlesztéseknek csak egy része támogatható: a
bentlakást nyújtó szolgáltatások fejlesztése kizárt csakúgy, mint az
idős embereknek nyújtott nappali ellátás (idősek klubja). A bölcsődés korú gyermekek esetében pedig elsődleges szüleik munkaerőpiaci (re)integrálódásának segítése (aminek következménye pl. az,
hogy a Strukturális Alapok a munkaerő-piaci szükségletekre rugalmasabban reagáló gyermekek napközbeni ellátását nyújtó szolgáltatások fejlesztését támogatja).

értelmű: az ESZCSM által tervezett két (egy ESZA, egy ERFA
típusú) pályázatban, pl. az ESZA esetében szabály, hogy a projekt teljes költségvetésének maximum 30%-a fordítható beszerzésre.)
Programozás
Az Európai Unió hétéves költségvetési periódusokban tervez.
Az a periódus, amelyhez Magyarország 2004. május 1-től csatlakozik, a 2000-2006 közötti időszakot fogja át. Tehát a jelenlegi programozási periódus két és fél éves szakaszában veszünk
részt. Várhatóan ez év végén, jövő év elején indul a 2007-2013as költségvetési periódusra történő következő tervezés, amelyben már teljes jogú EU tagállamként veszünk részt.
A szociális terület számára komoly lehetőség (és felelősség),
hogy a következő programozási ciklusban erőteljesen (erőteljesebben) érvényesítse érdekeit. Az Unió szintjén a szociálpolitika a 2000. évtől került a figyelem középpontjába. Ekkorra azonban már a Strukturális Alpok támogatási rendszerének szabályozása megtörtént. Nagyon fontos tehát, hogy pl. a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közös célkitűzései hogyan s miként lesznek érvényesíthetők az ESZA és ERFA
támogatási rendszerében, 2007-től. Az EU (keret)jogszabályi
megalkotásának befolyásolása, a jelenlegi szabályok módosítása közvetlenebbé tehetné a szociális terület fejlesztéseinek támogatását.
A magyar Kormány döntése értelmében hamarosan elindul az a
tervezési munka, amelynek végeredménye Magyarország Átfogó Fejlesztési Terve lesz: egy olyan stratégiai dokumentum, amely (szemben a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, amiről a későbbiekben lesz szó) nem csupán a strukturális alapokból társfinanszírozható fejlesztési elképzeléseket tartalmazza, hanem ennél
lényegesen szélesebb területekre kiterjedő, átfogó tervet ír le.
A Strukturális Alapok általános szabályozásáról szóló Európai
Uniós jogszabályok értelmében a kevésbé fejlett régióknak, illetve tagállamoknak (ahol a GDP nem éri el a Közösség átlagának 75%-át) - így Magyarországnak is - Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT) keretében ki kell dolgozniuk és az Európai Bizottság elé kell terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket és prioritásaikat ahhoz, hogy igénybe vehessék a Strukturális Alapok támogatásait. A Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítéséért a Magyar
Kormány (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal) felelős.
Az NFT stratégiai tárgyalási alapdokumentum, amely tartalmazza az ország helyzetelemzését, a korábbi időszak EU által
támogatott fejlesztései eredményességének értékelését, a fejlesztési stratégiát, a megvalósítása tervezett eszközöket, a végrehajtás intézményrendszerének leírását, valamint az ún. exante (a terv szakértők általi előzetes) értékelést, a partnerség igazolását és a pénzügyi ráfordításokat. Az Európai Bizottsággal
való egyeztetés, tárgyalás lezárása után véglegesítődik a
dokumentum. E tárgyalások a jelenlegi NFT-ben a szociális
terület számára is jelentettek változásokat: a kutatásfejlesztés,
stratégiai tervezés, illetve a döntéstámogatási rendszerek kapacitásainak megerősítése és összekapcsolása közvetlenül nem
támogatható csakúgy, mint a fogyatékossággal élő, tartósan
beteg, illetve idős emberek otthoni ellátása, valamint a kistérségi szinten a szociális szolgáltatások koordinációját megvalósító
központok esetében - ezeknek szintén ki kellet kerülniük a fejlesztések köréből.
A 2004-2006-os évekre vonatkozó NFT - melyre ez év elejétől
Európaterv-ként is hivatkozunk - stratégiája öt operatív program keretében valósul meg:

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)
Az ERFA - amely kevésbé szabályozott, mint az ESZA - közreműködik olyan beruházások finanszírozásában, amelyek fenntartható munkahelyeket hoznak létre és óvnak meg; olyan infrastrukturális beruházások támogatásában, amelyek pl. növelik a
gazdaság potenciálját, hozzájárulnak transzeurópai (közlekedési) hálózatok kialakításához a közlekedés, a telekommunikáció
és az energiaszektor területén, illetve munkahelyteremtő gazdasági beruházások. Támogatja továbbá a helyi fejlesztéseket és
foglalkoztatási kezdeményezéseket is. A fejletlenebb régiókban, országokban ez az alap szintén közreműködik az oktatási
és egészségügyi beruházások finanszírozásában.
Az ERFA - többek között - az alábbi tevékenységekhez járul
hozzá:
ösztönző környezet kialakítása különösen cégek, elsősorban a kis- és középvállalkozók versenyképességének növelésére és fenntartható beruházásaik gyarapítására;
kutatás és technológiafejlesztés;
információs társadalom fejlesztése;
turizmus és kulturális beruházások fejlesztése, kulturális
és nemzeti örökség védelme, feltéve, ha azok fenntartható
munkahelyeket hoznak létre;
környezet védelme és fejlesztése;
a foglalkoztatás területén a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése elsősorban a cégek alapítása és az
infrastruktúra vagy a szolgáltatások kialakítása során, amelyek lehetővé teszik a család és munkahely összeegyeztethetőségét;
transznacionális, határon átnyúló és régiók közötti kooperáció.
A támogatási szabályok lehetővé teszik, hogy mind az ERFA
finanszírozzon ESZA által is támogatott tevékenységeket, és
fordítva. Végső soron azt, hogy egy fejlesztés (projekt) számára
mely alap forrásaira érdemes pályázni az dönti el, hogy a beszerzések illetve foglalkoztatási, képzési elemek milyen arányt
képviselnek. Amennyiben a (leendő) projekt nagyobb része
beszerzés, úgy inkább ERFA típusú, amennyiben dominál a
foglalkoztatás, képzés, akkor ESZA típusú projektről beszélhetünk. (A konkrét szabályozás nem minden esetben egy20
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az ellátottak munkaerő-piaci esélyeinek javítása, valamint a
• Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
(GVOP)
család és munkahely összeegyeztetését támogató szolgáltatások
• Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
bővítése. (ESZA típusú intézkedés, amelyre 2004–2006 között
• Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
mintegy 4,2 milliárd Ft pályázati forrás áll rendelkezésre. Pro• Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program
(AVOP)
jektenként az elnyerhető minimum 2,55 millió Ft, maximum
• Regionális Fejlesztési Operatív Program
(ROP)
25,50 millió Ft, önerő nem szükséges.) A pályázat útján támoA szociális terület számára legfontosabb ezek közül a Humángatható tevékenységek: képzések, és az ehhez kapcsolódó tevéerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), de lényeges a
kenységek (pl. igényfelmérés, tananyagok, módszerek kidolgoRegionális Fejlesztési (ROP) és kisebb mértékben, de az Agrár
zása és adaptációja, résztvevők nyomon követése, stb.); ágazatés Vidékfejlesztési (AVOP) operatív programok is. Az egyes oközi együttműködési hálózat, esetmegbeszélő csoportok kiépíperatív programokon belül prioritásokat határoztak meg. Egy
tése és fenntartása, és az ehhez kapcsolódó költségek; projektprioritás általában 3–5 intézkedésből tevődik össze. Az intézkemenedzsment, valamint beszerzések (amely lehet az épület átadés az a legkisebb programozási egység, amelyhez kötődve jelakítása, akadálymentesítése és eszközbeszerzés is - max. a prolentek/jelennek meg a fejlesztések, pályázati kiírások. Ezen
jekt teljes költségének 30%-áig). Lényegében a forprofit szerrendszer képeződik le a pályázatok esetében elterjedten haszvezetek kivételével
nált kódban: pl. a
bárki
pályázhat
HEF OP 2.2 intézSEGÍTSÉG A PÁLYÁZÓKNAK, HASZNOS HONLAPOK:
(még a közvetlen
kedése ’A társadalminisztériumi
mi befogadás elősegítése a szociális te- Az ESZCSM elősegítendő a minél több és jobb sikeres pályázatot, különféle régión- (költségvetési) inrületen
dolgozó ként képzéseket szervezett, illetve minisztériumi pályázat-előkészítő pályázatot hirde- tézmények esetében
szakemberek képzé- tett meg a szociális terület számára. 2004. január 1-től 2004. június 30-ig pedig szer- van megszorítás), akötelező
sével’ azt jelenti, ződést kötött a KAI Consulting KFT-vel, hogy a szociális terület potenciális (HEF OP zonban
hogy a Humánerő- 2.2 és 4.2 intézkedések) pályázói számára egyéni pályázati tanácsadást, illetve regio- konzorciumra lépnie, s előnyben réforrás-fejlesztési O- nális tematikus konzultációt biztosítson. (Részletes információ:
szesül a szektorköperatív Program 2. http://www.strapi.eszcsm.hu/html/ugyfel.htm, illetve
prioritás („Társadal- http://www.kaiconsulting.hu/projektek.html) Továbbá a Strukturális Alapok Prog- ziség, ill. az érintetmi kirekesztés elle- ramiroda honlapján olvashatók olyan háttéranyagok, amelyek segíthetnek a pályázat- tek (kliensek) érdekvédelmi szerveni küzdelem a mun- írásban (pl. EU-s és hazai jó gyakorlatok bemutatásával).
zeteinek bevonása
kaerőpiacra történő www.nfh.hu (A Nemzeti Fejlesztési Terv hivatalos honlapja, pályázatkeresővel.)
belépés
segítésé- www.hefop.hu (A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja.) (pl. fogyatékkal ével”) 2. intézkedé- www.nth.hu (A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal honlapja, a Regio- lők szervezetei). Ez
a pályázat 2004.
séről van szó. En- nális fejlesztés Operatív Program hivatalos elérhetősége.)
nek jelentősége ab- www.strapi.eszcsm.hu (Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium március 25-én keban van, hogy a Strukturális Alapok Programiroda honlapja. Innen tölthetők le az ESZCSM által ter- rült meghirdetésre, s
végrehajtás, pályáz- vezett és végrehajtandó intézkedések, pályázatok teljes dokumentációi, valamint kap- két benyújtási határideje van ez évben:
tatás
intézmény- csolódó háttéranyagok, hasznos segédletek.)
június 30., és szeprendszere
végső
tember 30. (Hasonló tartalmú pályázat meghirdetésére lehet
soron olyan Közreműködő Szervezetekhez kötött, amelyek egyszámítani a következő évben is.)
egy intézkedés lebonyolításáért felelősek. (Az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda egy ilyen közreműködő szervezet,
A HEFOP 4.2. „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” intézkedés célja azon szociális
amely négy intézkedésért felelős (HEFOP 2.2, 4.2, 4.3, 4.4).)
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása, fejleszElőfordulhat további számozás is, amely abból adódik, hogy
tése, amelyek a gyermekek, hajléktalan emberek, és fogyatéegy intézkedés több komponenst is tartalmaz. A komponensek
kossággal élő emberek napközbeni ellátását szolgálják, a szoleltérő pályázati, fejlesztési témákat is takarhatnak (pl. ROP
gáltatást igénybe vevők, illetve családjaik számára segítséget
2.2.1, amely a „Település-rehabilitációs akciók” intézkedésen
nyújtanak a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyezbelül az 1. „Városközpontok rehabilitációja” komponens, míg a
tetésében, illetve hozzájárulnak munkaerő-piaci részvételükhöz.
ROP 2.2.2 ugyanezen intézkedés 2. „Barnamezős területek új(ERFA típusú intézkedés, amelyre 2004–2006 között mintegy
rahasznosítása” nevű komponenst jelenti).
8,4 milliárd Ft pályázati forrás áll rendelkezésre. Projektenként
Pályázati lehetőségek…
az elnyerhető támogatás összege 9,59 mFt - 239,70 mFt, s legAz NFT-n (Európaterven) belül két olyan intézkedés van, aalább 6% önerő szükséges.) A pályázat útján támogatható tevémely - a HEF OP-n belül - kifejezetten a szociális terület fejkenységek: ingatlan (épület, helyiség) létesítése, felújítása, válesztését szolgálja. Azonban a többi OP esetében is fellelhetőek
sárlása, átalakítása, felszerelése, berendezése, akadálymentesíolyan kapcsolódási pontok, amelyek a szociális terület számára
tése, valamint a projektmenedzsment, s az ő képzésük. Lényetámogatási, fejlesztési lehetőséget jelentenek.
gében a forprofit szervezetek kivételével bárki pályázhat (még
…kifejezetten a szociális terület számára
a közvetlen minisztériumi (költségvetési) intézmények esetében
A HEFOP 2.2. „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális
van megszorítás), konzorciumi partnerség nem kötelező, de
területen dolgozó szakemberek képzésével” intézkedés célja a
előnyt jelent. Ez a pályázat 2004. március 25-én került meghirszociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek és
detésre, s két benyújtási határideje van ez évben: június 30., és
önkéntesek, továbbá a pártfogó felügyelők ismereteinek bővítészeptember 30. (Hasonló tartalmú pályázat meghirdetésére lese, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése,
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het számítani a következő évben is.)
…a szociális terület számára is
Amint az az alábbiakban olvasható, jelentős azon intézkedések,
pályázatok száma, amelyek lényegesek lehetnek a szociális
terület számára, noha a különféle dokumentumok esetleg meg
sem említik e fogalmat azonban az utalásokból egyértelművé
válik, hogy a szociális terület fejlesztését is szolgálhatják az adott intézkedés támogatásai. Az itt felsorolt intézkedések, pályázati lehetőségek biztos, hogy nem tartalmaznak minden lehetséges pályázatot, de annak érzékeltetésére alkalmasak, hogy
az NFT-n belül milyen intézkedéseket érdemes részletesebben
szemügyre venni.
HEFOP 1.3.1. „A nők munkaerőpiacra való visszatérésének
ösztönzése” (ESZA) Cél: A nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatása képzéssel, készségfejlesztéssel, női vállalkozások megerősítésével, valamint a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását elősegítő szolgáltatások biztosításával. (Támogatás: 10,2 mFt - 30,6 mFt. (önrész nem szükséges!),
Pályázhatnak: non-profit szervezetek, Információk, dokumentáció: ESZA Kht. (www.esf.hu), Megjelenés:
2004.03.25. Benyújtás: 2004.06.28.)
HEFOP 2.1.3. „A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása
intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén” (ESZA) Cél: A program a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja
elősegíteni, javítva ezáltal esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre. A pályázat kiemelt
célcsoportját jelentik a roma tanulók. (Támogatás: 12 mFt - 15 mFt. (önrész nem szükséges!). Pályázhatnak: központi szerv, ill. helyi
önkormányzati szerv és intézménye, nonprofit szervezetek (konzorciumként), Információk, dokumentáció: Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (www.omai.hu.), Megjelenés: 2004.02.25. Benyújtás:
2004.06.01.)
HEFOP 2.3.1. „Hátrányos helyzetű emberek
alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása” (ESZA)
Cél: A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának
javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése foglalkoztatással és pszichoszociális támogatással összekapcsolt projektekben
való részvételükkel. (1. komponens: Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésükön keresztül. 2.
komponens: A hátrányos helyzetű emberek integrált megközelítésű, alternatív képzését megvalósító nonprofit szervezetek
szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése) (Támogatás:
35,7mFt - 107,1 mFt. (önrész nem szükséges!), Pályázhatnak:
non-profit
szervezetek,
egyházi
jogi
személyek
(konzorciumként), Információk, dokumentáció: ESZA Kht.
(www.esf.hu),
Megjelenés:
2004.03.25.
Benyújtás:
2004.08.30.)
HEF OP 2.3.2. „Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások - A
hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” (ESZA) Cél: A hátrányos helyzetű emberek
munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése
egyéni adottságaikra épülő integrált megközelítésű komplex

munkaerő-piaci szolgáltatással, munkába helyezésükkel, oktatásba, képzésbe juttatásukkal (1. Intenzív tanácsadás és elhelyezés 2. Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás) (Támogatás: 20 mFt - 80 mFt. (önrész nem szükséges!), Pályázhatnak:
non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek (konzorciumként), Információk, dokumentáció: ESZA Kht. (www.esf.hu),
Megjelenés: 2004. 03. 25. Benyújtás: 2004.08.16.)
ROP 2.2. „Város-rehabilitációs akciók” (ERFA) (2.2.1. Városrehabilitáció; 2.2.2. Barnamezős rehabilitáció) Cél: a városok
funkcióját vesztő, romló településközpontjainak megújítása,
munkahelyteremtő gazdasági tevékenységek ösztönzése, a hátrányos helyzetű csoportok által lakott településrészek rehabilitációja. (Támogatás: ? (10 % önrész szükséges), Információk,
dokumentáció: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (www.nth.hu ), Megjelenés: Még nincs meghirdetve., Benyújtás:2004.12.31. (várhatóan))
ROP 3.2. „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása” (ESZA) Cél: Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek
munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése új munkahelyek
teremtésével a harmadik szektorban
(szociális gazdaság). (Támogatás: 5 mFt150 mFt. (önrész nem szükséges), Pályázhatnak: önkormányzatok és intézményeik, egyházak, non-profit szervezetek,
Információk, dokumentáció: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
(www.nth.hu ), Megjelenés: 2004.02.17.
Benyújtás: folyamatos)
ROP 3.3. „Felsőoktatási intézmények és
a helyi szereplők együttműködésének erősítése” (ESZA) Cél: A tudásalapú regionális fejlődés generálása, a felsőoktatási
intézmények integrálása régiók gazdasági, közösségi életébe – együttműködések
kialakítása (Támogatás: ? (önrész nem
szükséges), Pályázhatnak: felsőoktatási
intézmények, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, kereskedelmi és iparkamarák, önkormányzatok, Információk,
dokumentáció: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (www.nth.hu ) Megjelenés. Még nem
jelent meg. Benyújtás: 2004. 12.31.(várhatóan))
AVOP 3.4. „Támogatás a magyar falvak fejlesztésére” (EMOGA) Cél: Többfunkciós közösségi épületek létrehozása, játszóterek, közösségi terek felújítása, falumegújítási tervek
készítése., (Potenciális pályázók: önkormányzatok, társadalmi
szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók, Összes forrás: 3,8
mrd Ft, Támogatás: 75% (önrész?))
AVOP 3.5. „LEADER+” (Közösségi Kezdeményezés)
(EMOGA) Cél: a helyi termékek versenyképességének javítása,
jobb minőségű szolgáltatások kialakítása, a helyi szintű közösségi részvétel és szervezettség javítása, együttműködések kialakítása, kapcsolatépítés, helyi akciócsoportok támogatása (Támogatás: max. 100 mFt. (önrész?), Pályázhatnak: helyi önkormányzatok és társulásaik, társadalmi szervezetek, természetes
személyek, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, Információk, dokumentáció: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (www.aik.hu), Megjelenés: még nem jelent meg. Benyújtás: 12.31. (várhatóan))
GVOP 4.3.1. „Szolgáltató önkormányzat, az önkormányzatok
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Többször kitértem rá, de szeretném újra hangsúlyozni , hogy a
foglalkoztatáspolitikával való kapcsolatot muszáj prioritásként
kezelni (legalábbis az NFT-s támogatások esetében). Ugyanakkor a társszakmákkal (oktatás-, egészségügy, igazságszolgáltatás, stb.) a valódi (formalizált), konkrét együttműködés is előnyös. (Ezen együttműködések egy jelentős része már jelenleg is
működik, de talán nem kellően rendszeres, formalizált, stabil.)
A helyi (települési, kistérségi) együttműködések szerepe, jelentősége felértékelődött. Az NFT operatív programjai közül a regionális a (hét statisztikai) regionális fejlesztési ügynökségek
által tervezett, vagyis nem a minisztérium(ok) programozták ez azt is jelenti, hogy érdemes helyi (regionális) szinten is kialakítani, megerősíteni a szakmai/érdekképviseleti kapcsolatokat. A pályázatok, fejlesztések egy jelentős része is az esetben
érhető el és értékelhető a szociális terület számára, ha aktív helyi összefogásban valósul meg. Például a ROP 2.2 intézkedésen
belül lehetséges olyan infrastrukturális fejlesztés, amely eredményeként egy rossz állapotú épületet felújítanak, közösségi
funkcióval töltenek meg (s a közösségi funkció akár szociális /
gyermekjóléti szolgáltatás is lehet).
A fejlesztések esetében a helyi szükségletekre adott megfelelő válaszok (szolgáltatások) támogatása követelmény. Ez
azt jelenti, hogy a sikeres pályázathoz
szükséges olyan helyzetfelmérés, amely
indokolja a fejlesztést, illetve nagyon
fontos a különféle helyi, regionális, országos stratégiai dokumentumok ismerete, szóhasználatuk elsajátítása. (Tény,
hogy jelentős késésben, elmaradásban
van az ágazat a felmérések kidolgozásában, stratégiák kialakításában. Ugyanakkor igaz az is, hogy a már meglévő, rendelkezésre álló dokumentumokat sem
használják a pályázók.) Ezek nem feltétlenül hordoznak új (az eddigiektől nagyon eltérő) gondolatokat, azonban ezek
megközelítésmódja, fogalomhasználata
iránymutató, amely a pályázatot értékelő
számára egyfajta szempont a pályázó
szakmai naprakészségének megítélésben.
Az alábbi Uniós alapelvek betartása kötelező, a pályázatok írásakor, értékelésekor figyelemmel kell lenni ezekre:
Addicionalitás - hozzáadott érték teremtése, pénzhez pénz, dologhoz fejlesztés.
A Strukturális Alapok kritériuma, hogy fejlesztésekhez járul
hozzá, vagyis az adott tagország (jogszabályokban rögzített)
kötelező feladatait önmagában e forrásokból támogatni nem lehet - mindig szükséges, hogy valami hozzáadott érték is tetten
érhető legyen a fejlesztésben. A szociális terület esetében ez pl.
azt jelenti, hogy önmagában hajléktalanok nappali intézménye
nem támogatható, csak akkor, ha a létrejövő, fejlesztendő szolgáltatás többet nyújt, mint a vonatkozó jogszabályban rögzített
minimumok. (Korántsem a teljeség igényével, de ilyen többletszolgáltatás lehet pl. egészségügyi alapszolgáltatások nyújtása,
mentálhigiénés vagy felkészítő programok, munkaerő-piaci
szolgáltatások, rugalmas nyitva tartás, szociális információs iroda működtetése, csomagmegőrző létesítése, működtetése, epontok létesítése, működtetése, stb. Azt hiszem, a gyakorló

információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése” (ERFA)Cél: Az Európai Unió elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra
vonatkozó ajánlásainak megvalósítása, közigazgatási és adminisztratív alkalmazások integrált alrendszereinek a létrehozása
vagy továbbfejlesztése, bővítése, a meglévő alkalmazások integrálása, (Támogatás: 54 mFt-540 mFt. (12,5 % önrész), Pályázhatnak: 10 ezer lakos feletti helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások, Információk, dokumentáció: Információs Társadalom Kht. (www.itkht.hu), Megjelenés: 2004. 02.16.
Benyújtás: 2004. 09. 30-ig folyamatosan)
KIOP 1.7. „Energia gazdálkodás környezetbarát fejlesztése” (ERFA) Cél: a megújuló energiaforrások elterjesztése.
Költségvetési szervek és intézményeik fűtéskorszerűsítése, stb.
(Potenciális pályázók: központi költségvetési szervek és intézményeik, önkormányzatok, KHT-k, alapítványok, vállalkozások, szövetségek, Összes forrás: 5,1 mrd Ft, Támogatás: ?)
Fontos alapelvek, megközelítési módok
A szociális terület fejlesztési lehetőségei - legalábbis e programozási periódusban - az EU-s terminológiában a foglalkoztatással, a foglalkoztathatósággal kapcsolódnak össze. (Ennek okai vélhetőleg a régmúltban gyökereznek - nem szabad elfelejtenünk, hogy az
Európai Unió alapvetően gazdasági céllal jött létre.) Alapvetően fontos tehát,
hogy értelmezzük, értsük s alkalmazzuk
az új fogalmakat, megközelítésmódokat,
amelyeket az NFT (Európaterv) is használ. Ilyenek: a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a család és munkahely
összeegyeztetése, a szociális gazdaság,
stb. Ezek mindegyikének fellelhető a
magyar „párja”, előzménye, ugyanakkor
mindegyik hordoz egy olyan, az eddigiektől eltérő szemléletet, amely változásra készteti (kellene, hogy késztesse) a
szociális területet.
Azt gondolom, hogy az EU által támogatott pályázatok egy közép/hosszú távú
(3–5 éves) építkezést, intézményfejlesztést tesznek lehetővé, ill. kívánnak meg.
Ez a szakmánk egy részének nem jelent semmi újdonságot –
eddig is így működött, de talán vannak olyan szolgáltatók, amelyeknek elmaradása van ezen a téren. A fentebb felvillantott
pályázati lehetőségek jól mutatják, hogy egy-egy intézmény
szisztematikus építkezéssel gyakorlatilag képes az infrastruktúrája megújítására, a munkatársai, együttműködési hálózata
megerősítésére, kialakítására, valamint (korántsem legutolsó
szempontként!) a kliensei munkaerő-piaci reintegrációját támogató projektek indítására.
A projektszemlélet, amelyet megkövetelnek ezen pályázatok,
megint csak felemás módon van jelen a szociális területen. Anélkül, hogy részletesen kitérnék arra, hogy ez pontosan mit jelent, hadd említsem meg, hogy ez - legalábbis értelmezésemben
- egy tudatos (erő)forrástervezést és (ütemezett) felhasználást
jelent; vagyis olyan tervezést, amely meghatározott időtartamra, számszerűsíthető, mérhető feltételekkel, mutatószámokkal
rendelkezik, stb. (Nem hiszem, hogy ez csak az intézmények
gyenge pontja (tisztelet a kivételnek!) – a szakmánk teljes
vertikumában megerősítésre szorul ez a szemlélet.)
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nedzsment költségei közé tartozik.
Azt hiszem, hogy a második ilyen típusú pályázat megírása,
megvalósítása már könnyebb lesz. Mindenképpen érdemes egy
olyan pályázati menedzsert alkalmazni (ha még ez idáig nem
tették meg), akinek kizárólagos feladata az NFT-s pályázás.
(Nyertes pályázat esetén bérezése a támogatásból rendezhető.)
Zárszó
Az EU csatlakozás – véleményem szerint – nagyon fontos lehetőségeket jelent / teremt a szociális terület számára. Az eddig
rendelkezésre álló forrásoknál lényegesen több támogatási lehetőség áll rendelkezésre, ugyanakkor ezekhez nehezebb
(komolyabb) erőfeszítések árán lehet hozzáférni. A több / sok
pénzen túl lényeges előny, hogy a pályázati rendszer kiszámíthatóbbá válik. Már most meg lehet ismerni, hogy a 2004-2006
közötti három évben milyen pályázatok vannak - lesznek kiírva,
mire lehet pályázni. (Ez a következő 2007-2013 közötti programozási periódusban még nagyobb jelentősséggel bír!)
Aki már írt PHARE típusú pályázatot, annak van tapasztalata,
hogy egy ilyen EU-s pályázat megírása, végrehajtása nehezebb,
körültekintő, alapos, időt s energiát rabló tevékenység. Az
egyes pályázatokhoz tartozó teljes pályázati dokumentációt
mindenképpen szükséges alaposan átolvasni, ez valódi segítséget tud nyújtani a megíráskor, valamint éljenek mindazon lehetőségekkel, amelyek a különféle tanácsadásokon, információs
napokon, honlapokon, stb. rendelkezésükre állnak!.
A szervezeteknek érdemes fejlesztési stratégiában gondolkodniuk, mert az NFT nagyon sokrétű, szerteágazó lehetőségeket kínál. Nagyon valószínű, hogy egy szervezet nem tudja egyetlen
(nyertes) pályázat által megvalósítani az összes elképzelését –
bölcs belátással érdemes tehát végiggondolni, hogy mennyi, s
milyen projektekre bontva lehet a leghatékonyabban (célszerűbben, gazdaságosabban) megvalósítani ezeket, annak érdekében, hogy klienseiknek, vagyis azoknak, akiket a fejlesztések
végső soron céloznak, hatásosabb, hatékonyabb, a munkaerőpiaci (re)integrációt elősegítő szolgáltatást tudjanak nyújtani.
Sikeres pályázatírást!
SZIKLAI ISTVÁN
sziklai.istvan@eszcsm.hu

szakemberek nálam sokkal több/jobb ilyen többletszolgáltatást
tudnak felsorolni.)
Partnerség - összekapcsolódó szervezetek
Sok szó esik róla, talán már kitérni sem érdemes rá. Az azonban
fontos, hogy pl. a HEFOP 2.2 intézkedés esetében kötelező
konzorciumban pályázni, s előnyt jelent a szektorközi együttműködés (civil szervezet önkormányzattal, vica versa). (A HEF
OP 4.2 esetében „csak” előnyt jelent, de nem kötelező.)
Koncentráció - összekapcsolódó projektek
Előnyt fognak élvezni azon fejlesztések, amelyek egymáshoz
kapcsolódnak. A szociális terület esetében pl. a HEFOP 2.2 intézkedés elbírálásakor előnyben részesül az a pályázó, amely
HEFOP 4.2 intézkedés által támogatott. Ez fordítva is igaz,
csak szigorúbban: annak a pályázónak, amely HEFOP 4.2 által
támogatott, vállalnia kell, hogy részt vesz HEFOP 2.2 által támogatott képzésben, együttműködésben.
Nehézségek
A NFT-s pályázatok esetében nehézséget jelent – a megközelítésmód és az alapelvek betartása mellett - az, hogy e támogatások utófinanszírozottak. Ez azt jelenti, hogy a nyertes projektek
esetében el fog telni legalább három hónap, mire tényleg a pályázó számláján megjelenik a támogatás (első részlete). A
HEFOP 2.2 ESZA típusú intézkedés esetében van mód előleg
kérésére (maximum a támogatási összeg 25 %-a), de ennek átfutási ideje is az előbb jelezett időtartamhoz közelít. A HEFOP
4.2 esetében nincs lehetőség előlegre, ott a negyedéves teljesítések (igazolása) után történik a kifizetés. (Azonban ha a támogatás összegének 25 %-át eléri a kifizetés, akkor lehet soron
kívüli utalást kérni.) Ez lényegében azt jelenti, hogy azzal kell
számolnia a pályázónak, hogy a projekt megkezdésétől el fog
telni legalább egy negyedév, míg végzi már a tevékenységet, de
támogatása még nem érkezett meg. (Érdemes tehát - amennyiben lehetséges - vagy áthidaló pénzügyi megoldásokban gondolkodni, vagy olyan megállapodásokat kötni, amelyek figyelembe veszik ezt a körülményt.)
A pályázatok megírása jelentős erőfeszítéseket igényel, s noha
a HEFOP 2.2 esetében nem szükséges önerőt (saját forrást)
felmutatni, mégis energiát, időt kell fordítani a tervezésre, partnerekkel való megállapodásra, stb. A HEFOP 4.2 esetében minimum 6 % önerőre van szükség, igaz ez természetben is elszámolható (meglévő ingatlan, munkatársak munkavégzése, stb.).
Talán furcsa, hogy a nehézségek sorolásánál térek ki a fenntarthatóság problémájára. A nyertes pályázónak vállalnia kell,
hogy a projekt lezárása után öt évig fenntartja (a támogatásból
fejlesztett) tevékenységét (valamint, hogy 2013. december 31ig megőrzi az összes vonatkozó dokumentációt!). Ez talán a
bölcsődék és a hozzájuk kapcsolódó alternatív napközbeni gyerekellátások esetében jelenti a legnagyobb gondot. Amennyiben
a HEFOP 4.2 intézkedés támogat egy adott bölcsődét (létrehozás vagy átalakítás), akkor annak többletszolgáltatást kell vállalnia (az addicionalitás miatt). Ez lehet egy rugalmasabb nyitva tartás (mert pl. a két- három műszakban dolgozó szülők
munkaerő-piaci szükségleteinek kívánnának megfelelni). Ez azonban a bölcsőde számára többletkiadást jelent(ene), hiszen
több munkabérre van szükség ehhez, melynek költségeit nem
támogatja/támogathatja a projekt költségvetése (s még öt évig
fenn is kell tudnia tartani).
A támogatások adminisztrációja szintén többlet terhet jelent a
nyertes pályázónak. Jó hír azonban, hogy ennek költségei elszámolhatók a projekt költségvetése terhére, mivel a projektme24
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Vajon hány szegény és nem szegény honfitársunk van
tisztában az angolszász és a francia forradalmi hagyományokra épülő társadalmi részvétel elvével és napi gyakorlatával? Bizonyára nem túl sok. De ne is csodálkozzunk
ezen, hisz’ itthon még csak nem is közbeszéd tárgya annak eldöntése, hogy a szegények egyéni érdekartikulációja az angolszász modell szerint valósulhasson-e meg,
vagy pedig inkább a franciás jellegű, közvetlen, egyéni
érdekérvényesítési úton járjanak-e? Sőt, továbblépve: vajon dolga-e a szociális munkásnak e lakossági önszerveződések szakszerű segítése, illetve az egyéni érdekérvényesítések támogatása? A nálunk kevésbé elterjedt, franciás szemlélet tükre volt az a konferencia-megszólalás,
miszerint: „Ha egyvalakinek sikerül munkahelyet létesíteni, akkor az az állás mindenkinek kedvező lehet: a munkáltatónak, a munkavállalónak, s így végső soron a társdalom egészének.”
E gondolatok jegyében szerveződik a 3. találkozó, immáron a csatlakozó országok szegényeinek részvételével,
akik előtt végleg ledőlni látszik a nyelvi korlát, hiszen
mindenki saját anyanyelvén mondhatja el egyedi vagy
általános „üzeneteit”.
A résztvevők lényegében három csoportból tevődnek
össze: (a) a professzionális szegény-segítő szervezetek
képviselőiből, (b) a kirekesztett helyzetben lévő szegények közül, és (c) olyan munkanélküliekből, akik önkéntes szociális segítő munkát végeznek a saját csoportjukban. Arról azonban, hogy egy ilyen konferencia valóban
hozzá tud-e járulni az érintettek közvetlen, reális és aktív
társadalmi részvételének erősítéséhez, hadd szóljunk inkább a 2004. május 28-29-én bekövetkező események
ismeretében, a júniusi HÁLÓ-ban.
GOSZTONYI GÉZA
gosztonyi@budapest.hu

“MI IS RÉSZT VESZÜNK EURÓPÁBAN”

2004. májusának végén egy szokatlan konferencián vesz
részt négy csepeli szegényember. Csak nem? A csepeli
szegények konferenciáznak? Hogy kerül a csizma az asztalra? Csak nem „a szegény számadó juhász és az igazságos
Mátyás király” történetét irigyelte meg az Európa Tanács
akkor, amikor az EAPN (European Anti-poverty Network =
Európai Szegénység-ellenes Hálózat) javaslatára, minden
Európai Uniós országból 4-4 szegény embert és 1-1 szociális munkást hív meg Brüsszelbe, ahol „Európa szegényei”
és „Európa vezető politikusai” ülnek le egy asztalhoz „A
szegénységben élő emberek 3. európai találkozóján”. A
harmadikon? Bizony, bizony, ez már a 3. párbeszéd-konferencia, miközben az még fel se merült, hogy a tagországok
is hasonló típusú rendezvényeket szervezzenek. Vagy tán
mégis? Tudom például, hogy - szoros kivételként - Írországban hagyományosan erősek a szegények egyesületei.
Izmos lobbycsoport például a vándorló életmódot folytatók,
akik elérték, hogy gyerekeiket a faluvégekre telepített iskola-konténerekben taníttassák. S ha a család továbbáll, a
gyerek a következő falu iskolabuszában ott folytathatja a
tanulmányait, ahol egy héttel azelőtt a másik faluban abbahagyta. Ugye milyen egyszerű a szolgáltatást illeszteni a
szükségletekhez, és nem pedig fordítva…
„Miért gondolja bárki is, hogy akinek van munkája, az
már < integrálódott a társadalomba >”?
„Munkanélküli vagyok, ami azt jelenti, hogy nincs meg
a munkaadó által elvárt, új típusú munkatapasztalatom.
„A munkahelyek nem „alkalmaz”-nak bennünket, hanem csak „reciklál”-nak (magyarul „újrahasznosítanak”) bennünket, mintha valami ócska, elhasznált, koszlott papírok lennénk!”
„A szakszervezetek csak a munkában lévőkkel törődnek,
a munkanélküliekkel és az alkalmi munkát végzőkkel
nem. Az integrációs programokban résztvevők nem is
lépnek be a szakszervezetekbe. Az integrációs programok során kötött szerződés szerintem nem is ’igazi’
szerződés”.
Ilyen és ezekhez hasonló mondatokat fogalmaztak meg az
első találkozó szegényei. 2001-ben az egyéni és közösségi,
személyes tanúságtételek mellett, a szakemberek és klienseik az Európa Tanács 2000. évi lisszaboni és nizzai döntéseivel foglalkoztak. Az Európa Tanács ugyanis ekkor határozott arról az európai stratégiáról, amely 2010-ig radikálisan
csökkenteni tervezi a szegénység mértékét az Európai Unió
országaiban. S ahogy a szociális munka kánonja mondja:
„velük” és nem „róluk”. Igen ám, de amilyen egyszerű kimondani ezt a két kis szócskát, olyan kegyetlenül nehéz azt
a gyakorlatban aprópénzre váltani. A „velük” kategorikus
imperatívuszának egyik első megvalósítási kísérlete tehát
ez a konferencia-sorozat, ahol többek közt szó esik a „Társadalmi Befogadás Nemzeti Akció Tervei”-ről („National
Action Plan on Social Inclusion” = NAP/inc), no és legfőképpen a társadalmi részvételről.

„TÁRSADALMI BEFOGADÁS
– EGY EURÓPAI »JÓ GYAKORLAT« FELÉ?”
címmel rendezett nemzetközi konferenciát a
Norvég Szociális Minisztérium
2004. február 5-6-án Oslo-ban.
A jelenlegi EU tagállamokból és a csatlakozó országokból
érkezett 186 résztvevő közt képviseltették magukat a különböző államok minisztériumai, a civil szféra, az Unió intézményei és kutató intézetei.
Bár Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, csatlakozott
a 2002-ben indított a „Közösségi Akcióprogram a Szegénység Elleni Küzdelem Érdekében” nevet viselő Uniós
kezdeményezéshez (amelynek egyik elemét alkotják a tagállamok által kétévente elkészítendő Nemzeti Cselekvési
Tervek a társadalmi befogadás erősítése érdekében).
A Lisszaboni Stratégia és az Unió Bővülése
Az Európai Bizottság képviselője nyitó előadásában beszámolt a tagállamok által 2003-ban elkészített Nemzeti
Cselekvési Tervek elemzése alapján a Bizottság által öszszeállított Közös Jelentés a Társadalmi Befogadásról
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(Joint Report on Social Inclusion) nevet viselő dokumentum - amelyet az Európai Tanács tavaszi ülésén fogadott el
- néhány megállapításáról, amelyek szerint:
az Európai Unió országaiban a szegények aránya továbbra is magas - 15% körüli (55 millió ember);
azokban az országokban, amelyek többet fektettek a
szociális védelmi rendszerükbe, alacsonyabb a szegénység mértéke;
továbbra is kiemelt témaként kell kezelni a „mainstreaming” kérdését;
továbbra is hangsúlyos, megvalósítandó feladat a
„minden érintett szereplő” bevonása és részvétele;
bár a szegények aránya nem emelkedett, azok aránya,
akik a szegénység közelében élnek és a szegénység
fenyegetheti őket, magasabb a korábbinál (a háttérben
olyan okokat találunk, mint a munkanélküliség növekedése vagy a társadalmi szolidaritás gyengülése).
A tapasztalatok alapján elengedhetetlenül szükséges a
szegénységgel és a szegénységgel kapcsolatos politikákkal, programokkal kapcsolatos tudatosság
növelése. Általánosan levonható következtetés,
hogy konkrét, kézzelfogható célok kitűzésére
van szükség.
A Társadalmi Befogadás területét érintő
jövőbeni kezdeményezések között kiemelte, hogy várhatóan 2005-ben a
Bizottság javaslatot fogalmaz meg
az ún. „nyílt koordináció” által
érintett területek (szegénység
és társadalmi kirekesztés;
nyugdíjrendszerek;
egészségügyi rendszerek)
együttes kezelése érdekében,
ugyanebben az évben indul a
Közösségi Akció-Program következő periódusa, amelyben várhatóan új
elemként megjelenik azon nemzeti, illetve
regionális szinten megvalósítandó programok
támogatása, amelyek a szegénységgel, kirekesztéssel kapcsolatos tudatosság, nyilvánosság növelését célozzák.
Marie O’Neil (miniszter):
Az Ír Elnökség Szociálpolitikai Menetrendje
A soros elnökség jelszava „European working together” azaz „A közös Európa jövőjéért együtt dolgozó európaiak”.
Az elnökség által megfogalmazott négy kulcsfontosságú
célkitűzés a következő:
a csatlakozási folyamat sikeres végrehajtása;
közös erőfeszítések a gazdasági növekedéséért – ezen
belül is az erős és versenyképes európai gazdaság, a
fenntartható növekedés, a minőségi foglalkoztatás és
a fejlettebb szociális védelem megvalósítása érdekében (ezek a Lisszabonban megfogalmazott célok);
egy biztonságosabb Unió megteremtése;
a globális folyamatokban való részvétel.
Az ír elnökség a Bizottság képviselője által már említett
dokumentumokon, kezdeményezéseken túl egy ún. Kulcsfontosságú Üzenetek Közös Dokumentumát („Integrated

Key Message Paper”) is a Tanács tavaszi ülése elé kíván
terjeszteni. Az elnevezésben szereplő „integrated” kifejezés a foglalkoztatáspolitikát és a társadalmi befogadást
érintő intézkedések összefogására utal. A dokumentumokban többek között kiemelt témaként szerepel majd a társadalmi befogadás, a nyugdíj, a demográfiai változások valamint a „tegyük a munkát kifizetődővé” (making work pay)
kezdeményezés kérdése.
A Bizottság tervei között szerepel, hogy 2004. május 7. és
8. között Budapesten rendez konferenciát „A szociális védelmi rendszerek koordinációja a kibővített Európai Unióban ma és holnap” („Coordination of Social Security in an
Enlarged Union Now and Tomorrow”) címmel.
Emellett 2004-ben ünnepeljük a 10. évfordulóját annak,
hogy az ENSZ 1994-et a „Család Nemzetközi Évének”
nyilvánította.
2004. május 13-14-én az elnökség konferenciát rendez
„Családok, változás és szociálpolitika Európában” („Families, Change and Social Policy in Europe”) címmel.
Fintan Farrell (EAPN): A civil szervezetek
szerepe a szegénység elleni küzdelemben
Fintan Farrell előadásában hangsúlyozta,
hogy az Európai Bizottság és valamennyi Uniós intézmény feladata
a Lisszabonban meghatározott
célok megvalósítása.
Véleménye szerint a civil
szervezetek kiemelt szerepét számos olyan jellemző
vonásuk és képességük indokolja, amelyek közül megemlítette:
az innovativitást - vagyis, hogy a
civil szervezetek az állami/önkorányzati
intézményeknél sokkal hamarabb képesek
az új igényeket, problémákat felismerni és azokra adekvát választ megfogalmazni és biztosítani;
a civil szervezetek szerepét a szociális szolgáltatások biztosításában;
a szociális vállalkozásokat, amelyek a foglalkoztatás
növeléséhez járulnak hozzá;
a civil szervezetek szerepét abban, hogy a szegény és
kirekesztett embereket összehozzák, lehetőségeket
biztosítanak számukra arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat;
a civil szervezetek szerepét a nyilvánosság megteremtésében és a közvélemény formálásában;
a civil szervezetek képességét és kötelességét arra vonatkozóan, hogy a szegénységben és kirekesztettségben élő emberek érdekeit képviseljék
A civil szervezetek eredményes működésének három feltétele - az előadó szerint - a következő:
politikai akarat a civilek véleményének, javaslatainak
meghallgatására és érdemi figyelembevételére,
a civil szervezetek önállóságának tiszteletben tartása,
pénzügyi támogatás, biztos anyagi háttér.
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Workshop: néhány tagállam nemzeti cselekvési tervének
és tapasztalatainak ismertetése

az adók magas szintje jellemzi.
A szegénység előfordulásának okai között említhető meg:
a munkaerő-piaci gyenge pozíció vagy a munkaerőpiacról történő kiszorultság;
az iskolázottság hiánya;
drog-függőség;
egészségügyi és/vagy mentális problémák.
A szegénység kezelésére irányuló fő stratégiák az ellátások és szolgáltatások igényekhez, szükségletekhez való igazítására és a társadalmi összetartozás növelésére irányulnak.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök között emelendő ki az igényekre „szabott” munkaerőpiaci képzés:
a hosszú ideje szociális segélyt igénybevevők,
25 év alatti fiatalok,
egyedülálló szülők és
bevándorlók számára.

Karin Weustink: A holland Nemzeti Cselekvési Terv
Hollandiában a garantált minimum jövedelem mértéke a
következőképpen alakul:
egyedülállók esetében:
810 EUR
egyedülálló szülők esetében: 1041 EUR
párok esetében:
1157 EUR
A tartós munkanélküliség alakulásáról megtudhattuk, hogy
az 1995-ös 3%-ról 2002-re 1% alá csökkent. Miközben a
gazdasági növekedés mértéke a 2003-as évben 1% volt.
A szegénység és társadalmi kirekesztés előfordulásával
kapcsolatban 6 fő kockázati tényezőt emel ki a dokumentum - ezek közt a jövedelem mértékét, az egészségi állapotot, munkaerőpiaci státuszt, a nők hátrányos helyzetét, a
halmozott veszélyeztetettség problémáját stb.
A kockázati tényezők és a kezelésükre alkalmazott eszközök:
alacsony jövedelemmel rendelkezők
esetében - azok, akik 5 vagy több
éve garantált minimum jövedelemből élnek, havi kb. 370
EUR kiegészítő támogatást kapnak;
az egészség kapcsán
különösen égető probléma a mentális problémákkal küzdők ellátásában
tapasztalható - a holland kormány célkitűzése az ellátást
megelőző várakozási idő 50%-os
csökkentése 2003 és 2007 között;
munkaerő-piaci státusz és iskolázottság
- az ifjúsági munkanélküliség és az iskolaelhagyók arányának csökkentése;
a halmozott kockázatok kezelésére az „összekapcsolt megközelítési/kezelési” módot alkalmazzák, amelynek elemei: a mentális ellátás, a szociális
ellátások, jövedelmi támogatások, adósságkezelés,
„aktivizálás/bevonás”, drog-problémák kezelése;
nők helyzetének javítása, a nők esélyegyenlőségének
biztosítása.
Mindezek mellett kiemelte a monitoring fontosságát.

Helen Johnston (Combat Poverty Agency):
Az ír Cselekvési Terv
Az ír Nemzeti Cselekvési Terv kidolgozását
megelőzően összesen hét szemináriumot
rendeztek az igények, javaslatok, vélemények megvitatására - ezek közül
négy volt regionális, hármat pedig
konkrét területek megvitatására
szerveztek (etnikai kisebbségek, közszolgáltatások biztosítása és indikátorok).
A jelenlegi trendeket összefoglalóan elmondható, hogy Írországban
a korábbi növekedést követően a
gazdasági fejlődés lelassult,
a mély szegénység mértékében csökkenés tapasztalható, ugyanakkor
a szegénység közelében élők aránya növekedett (jelenleg a legmagasabb az EU-ban),
a közszolgáltatási szektorban továbbra is hiányok
vannak,
bizonyos csoportok továbbra is kiszolgáltatott helyzetben vannak,
a helyi önkormányzatok gyengék.
A Nemzeti Cselekvési Terv erősségei közt kiemelte:
a konzultációra való nyitottságot és a nyilvánosságot,
az átfogó célokat és
a jó stratégiai megközelítést.
Ezzel szemben a dokumentum gyengesége, hogy
mellőzi a gazdasági, szociális és kulturális jogokhoz
való hozzáférés kérdését,
nem kezeli megfelelően a női esélyegyenlőség problémáját,
kevés új elem van benne ,
korlátozott szintű a regionális és a helyi önkormányzatok bevonása,
nem kezeli megfelelő szinten a monitoring és az értékelés kérdését és
hiányzik a kapcsolat a pénzügyi eszközökhöz, forrá-

Gunnar Tveiten: A norvég Nemzeti Cselekvési Terv
Az előadás felvezetéséből kiderült, hogy Norvégiában (és
a többi Skandináv államban) 2001 óta téma a szegénység,
mind a mai napig jellemzően jövedelmi szegénységről beszélnek, a társadalmi kirekesztés kifejezés és a jelenség létezésének felismerése jelenleg van terjedőben.
A norvég helyzetet jellemzői: a medián jövedelem 50 %-a
alatt az 1999-2001-es periódusban a lakosság 2,2 %-a,
azaz 90 ezer ember élt. A skandináv jóléti modellt:
az univerzális szociális biztosítási és a foglalkoztatáshoz kötődő ellátásokon alapuló rendszer (központi
kormányzati felelősséggel);
a kiterjedt köz/állami szektor;
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sokhoz (miből is lesz megvalósítva?)
szágokban megvalósult jóléti modellt az univerzális ellátáA Cselekvési Terv megvalósításával, megvalósíthatóságások, az alapvető biztonság garantálása, a jövedelemval kapcsolatos félelmek:
fenntartó ellátások, magas foglalkoztatottsági ráta, kiterjedt szolgáltatások jellemzik. Elsődleges célja az ea gazdasági növekedés lassulásához,
gyenlőség biztosítása, amely mellett a szegénység csökkea jövedelmi egyenlőtlenségek növekedéséhez,
nése csupán egy „melléktermék”.
a politika prioritásként kezelés hiányához,
Az újraelosztás paradoxona - véleménye szerint - abból faaz adminisztráció/bürokrácia zavarához és ellenállákad, hogy egy olyan rendszer eredményezte a szegénység
sához,
csökkenését, amely egyáltalán nem helyezte a szegénység
inadekvát információk és az értékelés hiányához kötkérdését a fókuszba. A középosztály igényeit kiszolgáló, a
hetőek.
középosztályt is magába foglaló jóléti rendszer garantálja
Következtetésként az előadó megállapította, hogy olyan
a jóléti rendszer minőségét és a jóléti állam legitimációját.
világszemléletre, vízióra van szükség, amely szerint léteEmellett e jóléti államok bőkezűebbek a szegényekkel.
zik szegénység-mentes társadalom, amelynek elérése csak
Annak hátterében, hogy mindezek ellenére a szegénység
a jogok biztosításának elsődlegességét szem előtt tartó
és a társadalmi kirekesztés kérdéssé, politikai témává vált
megközelítésen alapulhat. A Cselekvési Tervben kitűzött
többek között a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, a
célok megvalósításához politikai akaratra, a végrehajtó inteljes foglalkoztatottság fenntartására való képtelenség, a
tézmények, szervezetek (az adminisztráció) részéről enermunkaerőpiacról való tartós kiszorulás növekvő veszélye,
gia befektetésre, forrásokra van szükség. Mindezekhez az
valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni
EU-s szinten zajló - a társadalmi befogadás növelésére iráküzdelemre irányuló Uniós kezdeményezések állnak.
nyuló - folyamatok, kezdeményezések adhatják a hajtóHalleröd szerint, annak ellenére, hogy a jóléti állam képteerőt.
len a szegénység teljes felszámolására, még mindig a legA prezentációkat követő vita fontosabb felvetései:
hatékonyabb eszköz a szegénység csökkentésére.
(1.) Az ismertetett nemzeti cselekvési tervekben nincsenek
Véleménye szerint a szegénység kutatása és csökkentése
új elképzelések, ötletek.
érdekében magas minőségű adatok gyűjtésére van szük(2.) Alapvetően rossz a megközelítés - a dokumentumok
ség. Olyan adatokra:
még mindig abból indulnak ki, hogy a szociális intézkedésekkel a gazdasági fejlődést kell elősegíteni, és majd a
amelyek longitudinálisak és reprezentatívak,
gazdasági fejlődés enyhíti a szegénységet. Ehelyett a társaamelyeket hosszú időn keresztül gyűjtenek,
dalmi kirekesztés megszüntetésének kell lennie az elsődleamelyek gyűjtését társadalomtudósok irányítják és az
ges célnak.
Európai Bizottság finanszírozza.
Fontosnak tartja annak vizsgálatát, hogy milyen szinten lé(3.) Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a megfelelő
munkaerő-piaci részvétel minden problémát megold, ugyantezik ok-okozati összefüggés a különböző jóléti problémák
akkor pl. Norvégiában a 2,2 %-os munkanélküliség azt jelenközött.
ti, hogy mindenki ott van a munkaerőpiacon, aki képes rá,
A kérdés kapcsán beszámolt egy – a közelmúltban végzett
azok az emberek, akik kiszorulnak rettenetesen távol vannak
– kutatásról, amely során azt vizsgálták, hogy a kirekeszattól, hogy (re)integrálhatóak lehessenek, számukra biztosan
tettség különféle formái és mutatói (pl. rossz jövedelmi
nem a munkaerő-piac jelenti a megoldást;
helyzet, egészségi állapot, lakhatási problémák, elszigeteltség barátoktól stb.) mennyiben és kiknél „járnak e(4.) Nagy-Britanniában készült egy kutatás szegény felnőttek és gyerekek körében arról, hogy mire lenne nekik leggyütt”. A minta két szélső csoportját alkották a Svédorinkább szükségük. Az általuk megfogalmazottak igencsak
szágban és svéd szülőktől születettek, illetve a svéd
távol állnak azoktól az intézkedésektől, amelyek a Nemzeállampolgársággal nem rendelkező bevándorlók. Az elemti Cselekvési Tervben szerepelnek;
zés eredményei szerint, bár a problémák egyes formái
gyakoribbak a bevándorlók esetében, azok a „született
(5.) az ismertetett cselekvési tervekben nem volt szó a
bevándorlók, menekültek helyzetéről – a háttérben valósvédek”, akik valamilyen problémával küzdenek sokkal
színűleg az az ambivalens helyzet áll, hogy ezeknek az
inkább kirekesztettek (vagyis esetükben koncentrálódnak a
embereknek a jelentős többsége illegálisan tartózkodik az
gondok, teljes a kirekesztettség).
Unió tagállamaiban, ugyanakkor
nem feledkezhetünk meg arról,
AdminisztráCentralizáció
Az ellátások
hogy őket ugyanúgy megilleti az
ció/diszkréció
Kiterjedtség
mértéke
szintje
emberi méltóság védelme, mint
szintje
bárki mást – s ezen jogukat minden
Skandináv
egyéb körülmény ellenére kötelesalacsony
magas
általános
magas
típusú
ségük az országoknak biztosítani.
Björn Halleröd – Szegénység és
szegénység kutatás a
Skandináv Országokban
Az előadó szerint a Skandináv or-

Liberális

magas

alacsony

általános

alacsony

Konzervatív

közepes

közepes

általános

közepes

Déli típusú

alacsony

magas

kategorikus

közepes - alacsony
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Rászoruló háztartás

1. Jogosultság
Jogosult-e a háztartás
a segélyre?

NINCS SZEGÉNYSÉG

igen

2. Adekvátság
Az ellátások fedezik-e
a szükségletet?

n
e
m

n
e
m

igen

3. Igénybevétel
Valamennyi ellátást
igénybe veszi-e
a háztartás?

igen

n
e
m

SZEGÉNYSÉG

SZOCIÁLIS INFORMATIKAI MŰHELYKONFERENCIA
(2004. MÁJUS 12., 9.30-17.00)

Ilke Julkunen: A közszektor reformja kapcsán
az igénybevevők részvételéről folyó diskurzus
A Dániában és Norvégiában megkezdődött modernizációs
programok egyik fő célkitűzése a kliensek/ügyfelek részvételének (participation) elősegítése volt.
Az 1990-es évek végétől kezdve az igénybevevők részvételére úgy tekintünk, mint az ellátórendszerek modernizációjának kulcsára. A nagyobb részvétel előmozdításához
vezető utak lehetnek a decentralizáció és a szolgáltatás
nyújtásának fejlesztése.
A részvétel erősítésére irányuló kezdeményezések két irányból indulhatnak:
1) a szolgáltatásokat nyújtók oldaláról;
2) a szolgáltatásokat igénybevevők és az érdekeiket képviselő szervezetek oldaláról.
Az igénybevevők bevonásának különböző ideológiai hátterei: Welfarism - Professionalism - Consumerism - Managerism - Participationism.
A participáción alapuló irányzat kulcsfogalmai: a kollektív
önsegítés, önkéntesség, az igénybevevők és a közösségi
alapú szolgáltatás nyújtás erősítése, a helyi beágyazódás
erősítése, a képessé tétel felé való orientáció, párbeszéd.
Az igénybevevők részvétele előtt álló akadályok:
(1.) politikai korlátok: az igénybevevők jogait egyértelműen rögzítő jogszabályok, a jogok elismertségének és az
ombudsman hiánya;
(2.) adminisztratív korlátok: az igénybevevők bevonására
irányuló használható és alkalmas módszerek ismeretének
hiánya;
(3.) szakmai korlátok: az igénybevevők bevonása extra
teherként jelenik meg; az igénybevevők részvétele fenyegetheti a szakemberek identitását és pozícióját;
(4.) személyi korlátok: különböző elvárások és igények.
A konferencia beszámolót készítette:

Az ESzCsM és az IHM szakmai tanácskozást szervez. A
rendezvénnyel két célhoz szeretnénk közelebb kerülni.
Egyrészt a lehető legszélesebb szakmai (szociális és informatikai) közvéleménnyel szeretnénk fel- és elismertetni,
hogy a szociális terület informatikai, információ-technológiai fejlesztése óriási kiaknázatlan lehetőségeket tartogat
(s még csak nem is rejteget!): vagyis létezik egy eleddig
kevéssé művelt szakterület, a szociális informatika. Másrészt szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy létrejöjjön,
"láthatóvá" váljon egy szociális informatikai kérdésekben
érdekelt, érzékeny szakmai közösség.
A konferencia tervezett programja
9.30 - 10.00
Megnyitó
10.00 - 10.30
Ismertető a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról, és a szociális és egészségügyi ágazati stratégiáról
10.30 - 10.50
A humán ágazatok informatikai stratégiáinak bemutatása
10.50 - 11.00
Kávészünet
11.00 - 11.20
A humán ágazatok informatikai stratégiáinak bemutatása - folytatás
11.20 - 12.00
Informatika a területfejlesztés és területi
tervezés szolgálatában
12.00 - 13.00
Ebéd
13.00 - 15.00
Működő szociális informatikai projektek
bemutatása
15.00 - 15.20
Kávészünet
15.20 - 16.50
Kerekasztal beszélgetés a szociális informatika lehetőségeiről, jövőjéről
16.50 - 17.00
Zárszó
Helyszín: IHM Neumann terem 1077 Budapest, Dob u.
75-81. A részvétel ingyenes. Jelentkezésével a levelezőlistára is feliratkozhat. A szocinf@eszcsm.hu e-mail-re várjuk a jelentkezési lapokat.

MÁRTON IZABELLA
marton.iza@3sz.hu

29

EU CSATLAKOZÁS - HÁLÓ

A
SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A
Magyar Szegénységellenes Szövetség
tagjai:

a Szociális Szakmai Szövetség
honlapjáról letölthető:
http://www.3sz.hu

1. Szociális Szakmai Szövetség
2. Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun
Megyei Szövetsége
3. Autonómia Alapítvány
4. Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete
5. Civil Foglalkoztatási Szervezetek Szövetsége
6. Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Kht.
7. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete
8. Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete
9. Havasi Gyopár Alapítvány
10. Hosszútávú Egészségmegőrző Program
Egyesület
11. Impulzus Egyesület
12. Látássérült „Cseppkő” Országos Egyesület
13. Létminimum Alatt Élők Társasága
14. Magyar Flamand Együttműködési és Kulturális Egyesület
15. Magyar Vöröskereszt
16. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége
17. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
18. Nonprofit Alapítvány
19. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
20. Szociális Innovációs Társulás
21. UWYTA Kht.
22. Üdvhadsereg
23. Világ Világossága Alapítvány
24. „Zsivora György” Népfőiskolai Alapítvány

... Szocio-blog ...
... Szocio-blog ...
... Szocio-blog ...

... Szocio-blog ...
... Szocio-blog ...
... Szocio-blog ...
Miért muszáj egy szociális munkásnak mindig, mindenre
megoldást találnia? Nem élvezhetnénk-e néha egy kicsit magát a problémát is?
((hatekonysag_kenyszer.blog))
*
Nincs megoldhatatlan probléma, csak túl rövid a klienseink élete.
((elethosszig_tarto_tanulas.blog))
*
A legnehezebb dolog a világon: tudni, hogyan kell valamit jól
csinálni, és szó nélkül végignézni, ahogy azt másvalaki roszszul csinálja. (Naná, hogy másvalaki és nem én …)
((profi.blog))
*
Még nincs teljesen kész az éves beszámolónk, de már majdnem elkezdtük …
((kuratorium.blog))
*
A napokban nagy hatással voltam egy kliensemre, aki így hálálta meg az önállóság-fejlesztő erőfeszítéseimet:
„Mostantól mindenben magam döntök! ... Rendben?”
((hitelesseg.blog))
*
Egy kliensem arra panaszkodott, hogy őt mindenki utálja. Erre azt mondtam, hogy ne legyen nevetséges, hiszen még nem
is találkozott mindenkivel. Szerintetek jól válaszoltam?
((hatmilliard.blog))
*
Kerüld el a hibákat! Ne csinálj semmit!
((onkentes.blog))

E számunk képeit Márton Iza készítette Osloban,
a híres Gustav Vigeland (1869-1943) szoborparkban, ahol majd’ 600 alakból álló 192 szobor
áll, nem csak olyan „hálás” témákat ábrázolva,
mint a „gyerekkor” vagy a „párkapcsolatok”, hanem számos idős embert is megmintázva. Nem
csoda, ha a hétköznapok emberi küzdelmeit
megörökítő szobrokat különösen a norvég szociális munkások kedvelik. Most már talán mi is …
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In memoriam DR. SZÉL ÉVA magister emeritus
(Szegedi Tudományegyetem)

san megújítani
képes Egészségügyi Főiskolai
Kar a Szegedi
Tudományegyetemen. A Karnak
általad taníttatott
és edzett vezetése. Új szakmák,
amelyek közül a
diplomás ápoló
képesítést az Európai Unió saját
országaiban kibocsát ottakkal
egyenértékűnek ismeri el. A Szociális Munkások
Magyarországi Egyesülete Dél-alföldi Regionális
Tagozatának működése. Felsőfokú szociális képzésekből több tucat az országban; kötelező továbbképzési és szakvizsga rendszer szociális szakembereknek…
Egyszer azt mondtad nekünk, szociális munkásokat
képző tanároknak:

Halálhíred reggelén sokan sírtak. Nekünk mást
hagytál. Béke, nyugalom - ezt éreztük. És azt, hogy
halálod méltó, tevékeny és csupa-lélek életedhez.
Igen, aki így élt, megérdemli, hogy egy tanítástól
fáradt nap után megpihenjen. Igen, a világ morális
rendje állt helyre, és a hitünk, hogy a sok-sok munka nem hiábavaló; a saját sorsunkat illetően sem.
Igen, példa voltál, vagy és leszel nekünk és másoknak, akik ismertek, hogy a segítés fájdalmas, okos,
szép hivatás. Embernek való. Csupa kisbetűvel.
Tanultál, hogy orvos lehess. Gyógyítottál, mert hitted, hogy a test és a lélek az, aki mi egyenként vagyunk, s ez nagy érték. Tanítottál, mert hitted, hogy
egészségünkért felelősek vagyunk mindahányan.
Iskolát teremtettél. Egy egyetem új karát, azon három új hivatás szakképzését indítottad el: a gyógytornászt, az általános szociális munkást és a diplomás ápolót. E három gyermekednek már fogantatásánál bábáskodtál, s bár nehezebb volt számodra,
mégis talán mi, nagyot gondolni merő, öntudatos
„szociálisok” voltunk szívednek kedvesebbek. Talán, mert nap mint nap tapasztaltad a minket ért kisebb-nagyobb helyi és országos megpróbáltatásokat. Talán, mert érezted csetlésünk-botlásunkból,
milyen gyengék, bizonytalanok vagyunk, de tudtad
azt is, hogy életre valóak. Talán, mert úgy voltál
velünk, mint a szülő, akinek örökké borzas, maszatos, vásott gyereke mind között a legsebezhetőbb,
ezért nagyon kell szeretni, okosan védeni.
Már Sopronban láttuk, a „Norma” megalkotásakor,
hogy nem „pusztán” orvos vagy, nem „csak” előrelátó kari főigazgató, hanem a jövő látnoka. Te már
akkor láttad az új kart, az új képzések helyét a
„rendszerváltott világban”, a segítők szerepét a sebezhető emberi életekben.
Mi, akik végig küzdöttük veled innen Szegedről, és
az ország sok szegletéből az indulás fájdalmas és
gyönyörűséges alkotó éveit, mi tudtuk: pazar diplomata is vagy. Melletted, veled és általad tanultuk a
„navigálás” tudományát. Te a művésze voltál; megértetted és elfogadtad, hogy a gyermeknek növéséhez meg kell tagadnia tanító szülőjét, hogy felcseperedvén fejét meghajtsa előtte. Csak profikat tűrtél; űztél, hajtottál mindőnket: egyetem, nyelvvizsga, szakvizsga, PhD, gyakorlati tapasztalat…
Van eredmény, elősorolni képtelenség. Néhány az
ismeretlen utódoknak: több ezer segítő foglalkozású szakember, aki tőled tanulta a test anatómiájával
a test és a lélek becsülését. Sok ezer gyermek, akinek egészségét, életét segítettél visszavenni mindenféle kóroktól. Jól működő, önmagát folyamato-

„Ha valahol ezen az egyetemen egy szociális
munkás hallgató jön velem szemben, megismerem. Köszön, és a szemembe néz. A szemében öntudatot, bátorságot, értelmet és hitet látok.”

Így tudsz dicsérni. Így, hogy büszkék lehessünk és
gondolkodjunk tovább, hogy hihessünk mi magunk
is. Mert érdemes.
Tudjuk, Te sohasem adtad fel, ahogy’ semmit, ami
lényeges. Nagybetegen, fájdalmas és a rettegett kezelés utáni napon is kedvesen, csinosan, fegyelmezetten, korodat meghazudtolóan energikusan, nálunk tanítottál. A „miérettünk felelős” kérdezés nélkül rendelkezett. Másnap reggelre megállította a
motort, hogy itt maradjon, maradhasson nekünk a
hozzád méltó, utolsó kép: „Szervusztok! Köszönök
mindent, a jövő héten jövök.”
DR. TÖRÖK JUDIT - ÁGOSTON MAGDOLNA
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
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