A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
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hanem a televíziós
PR menedzserek?
Vajon sugalljuk-e
hajléktalan klienseinknek, hogy: „Álmodjanak nagyot, és
irány a valóságshow!” Higgyük-e,
hogy a savanyú szegényszag csak bőrradír és szempilladauer kérdése? Hogy az
új protkó, a műmell,
a műköröm és a műhaj kölcsönözte kinézet nem csupán
” ÁT
szükséges, de elégVÁL
séges feltétele az új
TOZ
állásnak,
párkapcsoTAT
latnak, társadalmi
JUK
” réteghelyzetnek. S
főleg azoknak az illúzióknak, hogy ez a pillanat örökké fog tartani, és hogy csak
a (fehér, középosztályi, amerikai/magyar) hattyú a szép.
Nincs kétségünk afelől, hogy itthon is százszámra akadnak
majd olyanok, akik önként és dalolva adják át magukat a pszicho-sebészeknek, fog-dizájnereknek, irisz-stylistoknak és agydietetikusoknak. Mi csak abban bízunk, hogy marad utánuk is
még valami „megdolgozni való” a klienseinken. Lehet, hogy
tán több, mint előtte? (További döbbenetek forrása lehet:
http://abc.go.com/primetime/extrememakeover/gallery.html)
GOSZTONYI GÉZA

Átoperálják a valóságshow
szereplőinek arcát
(Index)

Mit keresnek az amerikai „Fox” és
„ABC” televíziók
átváltoztatós valóságshow-inak képei
egy szakmai folyóirat hasábjain? Sokat! Nagyon sokat.
Ugyanis az a hír
járja, hogy kereskedelmi televízióink
itthon is hasonlóban
mesterkednek. S a
képek által dokumentált csodálatos
átváltozásokat nézve, önkéntelenül is felmerül a kérdés: valóban ennyire csak a „forma” számít? Vajon minek és kinek
szól a képeken látható, önként vállalkozók (akiket pszichológus, dizájner, stylist és sebész vett kezelésbe, hogy - a marketingszöveg szerint - rút kiskacsából hattyúvá változhassanak), sugárzó újjászületése, virágba szökkent öntudata? Vajon
tényleg csak ennyi lenne a „Nagy Titok”: elegendő-e a szegények fizimiskáját (legalább) egy társadalmi réteggel magasabb
arculatúra formázni, és máris rendbe jön az egész életük? Vajon a mai munkásosztályt már nem Marx ébreszti öntudatra,
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meghatározásába, stratégiák kidolgozásába. A szegényeknek részt kell venniük a róluk szóló döntések
meghozatalában.
8. Küzdeni fogunk azért, hogy a szociális ellátások,
nyugdíjak, családi ellátások, gyermek és felnőtt segélyek a bérekhez hasonló mértékben, kiszámítható módon emelkedjenek. Csak így akadályozható meg a
szegények további relatív elszegényedése.
9. Küzdeni fogunk az anyagi rászorultság elvének fokozódó térnyerése ellen. A szegénység mai mélysége
mellett szükséges ugyan a rászorultsági elvű segélyezés is, azonban nem jelent tartós megoldást. Minden
tapasztalatunk szerint ez a gyakorlat tartósítja a szegénységet, gyengíti a társadalmi szolidaritást, hozzájárul a társadalom szegényekre és nem-szegényekre
történő kettészakadásához, a kettős szintű szolgáltatások és ellátások terjedéséhez, a jogokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek rögzítéséhez.
10. Követeljük, hogy a szegények világnapja legyen az a
határnap, amitől kezdve ezen a télen több kilakoltatás
nem történik. Elvárjuk, hogy tavaszig a kormányzat
oldja meg ezt a problémát.
Budapest, 2004. október 17.
A MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES HÁLÓZAT

VILÁGNAPJÁN

1. Üdvözöljük, hogy a szociálpolitika ügyét – nem kis
részben a szociális szakma és a civil szakmai szervezetek nyomására – a jövőben önálló, széles területet
átfogó minisztérium képviseli. Ugyanakkor bízunk
abban, hogy a minisztérium hatókörébe tartozó sokféle társadalmi csoport egyike sem szenved majd hátrányt az új szervezetben. Reméljük, hogy a szociális
civil szervezetek és a kormányzat kapcsolata a folyamatosan kiteljesedő partnerségre épül, és a továbbiakban közös ügy lesz a szegénység és kirekesztés elleni
küzdelem.
2. Figyelemmel kísérjük, hogy az Európai Szociális Modell és az európai szociális értékek a retorikán túl hogyan jelennek meg a kormányzati cselekvésekben és a
költségvetésben.
3. Magyarországon a közösségi finanszírozású szociális
ellátások színvonala egyharmada a „régi” Uniós tagállamok szintjének. Figyelemmel kísérjük, hogy e jóléti
szakadék hogyan csökken. Félő ugyanis, hogy költségvetési korlátok, a konvergencia kritériumoknak való megfelelés kényszere miatt nem növekedhet a jóléti
kiadások nemzeti termékhez viszonyított aránya,
amely jelenleg is jóval alacsonyabb, mint a régi tagállamokban: 28 helyett 20%. Azonban a költségvetés
nem lehet csak gazdasági célok foglya. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy a költségvetési politikába is
beépüljön a társadalmi összetartozás ügye.
4. Figyelemmel kísérjük, hogyan, és milyen szinten valósul meg hazánkban az Unió országaiban széles körben elfogadott, az alkotmány tervezetében is szereplő
követelmény, hogy az Unió „elismeri és tiszteletben
tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges eszközökkel.”
5. Tudjuk, hogy a szegénység csökkentésének leghatékonyabb eszköze a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliek megfelelő munkához és bérhez juttatása.
Fontosnak tartjuk azonban a legkiszolgáltatottabb csoportok – romák, fogyatékossággal élők, sok gyermeket nevelők – foglalkoztathatóságát segítő eszközök,
valamint az ellenük irányuló diszkrimináció hatékonyabb visszaszorítását.
6. Kétségtelenül fontos lépések történtek a hajléktalanok
és a legszegényebbek ügyében. Ám mindeddig kimaradt minden segítségből az a 3-400 ezer ember, akik
tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, és reményük
sincs tisztes munkára. Sürgősnek tartjuk, hogy a közösség elismerje és biztosítsa minden tagjának emberi
méltóságát és az emberhez méltó léthez való jogát.
7. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szegénység csökkentésért küzdő civil szervezetek, a szegények közvetlen bevonását a szociálpolitikát érintő prioritások

A Magyar Szegénységellenes Hálózat tagjai
Szociális Szakmai Szövetség (a Hálózat szervezője)
Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége
Autonómia Alapítvány
Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete
Civil Foglalkoztatási Szervezetek Szövetsége
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Kht.
Esélyt az Állami Gondoskodásra Szorulóknak Alapítvány
Etnikai Fórum Pécsi Szervezete
Fiatalok Önsegítő Egyesülete
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete
Havasi Gyopár Alapítvány
Hosszútávú Egészségmegőrző Program Egyesület
Humán Invest Társaság
Impulzus Egyesület
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Látássérült „Cseppkő” Országos Egyesület
Létminimum Alatt Élők Társasága
Magyar Flamand Együttműködési és Kulturális Egyesület
Magyar Vöröskereszt
Menedék Egyesület
Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos
Szövetsége
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Nonprofit Alapítvány
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
Szociális Innovációs Társulás
UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.
Üdvhadsereg
Vésztői Őszidők Nyugdíjas Egyesülete
Világ Világossága Alapítvány
„Zsivora György” Népfőiskolai Alapítvány
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SZOCKAFÉ
Ugyanaz - másként
Szakmaközi együttműködések:
jogászok és szociális munkások
(2004. szeptember 22.)

A legutóbbi SzocKafén a szociális munkások és a jogászok szakmai együttműködéséről beszélgettünk. A Szociális Szakmai Szövetség 2004. szeptember 22-én megrendezett eszmecseréjén vitaindítóként részt vett Aczél Ágnes szociális munkás és Kövér Ágnes jogász. A beszélgetést Kocsi Ilona
újságíró moderálta.
Kövér Ágnes elmondta, tapasztalatai szerint a szociális munkások
pragmatikusan közelítik meg a jogot, számukra a jog egy eszköz,
vagy inkább egy keret arra, hogy
politikai, szakmai szándékokat, akaratokat fogalmazzon meg. A
jogszabályok tisztázzák az alanyokat, a tevékenységi területeket, a
felelősség kérdéseit. Többek között ezért is fontos lenne, hogy jó
kommunikáció jöjjön létre a jogszabályalkotó és a jogszabályt alkalmazó felek között.
Vélekedése szerint a jogi szabályozás és a szociális munkás gyakorlat közötti ellentmondás gyakran abból a problémából adódik,
hogy a jogalkotó vágyakat, szándékokat fogalmaz meg a jogszabályban, vagyis olyan intézkedéseket melyeknek nincsenek meg
sem a szakmai, sem az anyagi feltételei. Kövér Ágnes példaként a
gyermekjóléti szolgálatok működését említette meg, rávilágított
arra az ellentmondásos helyzetre,
amikor a jogszabály számos követelményt ír elő, de ehhez semmilyen téren sem adottak a feltételek. A kérdés ekkor az, hogy érdemes-e a jogalkotó vágyait jogszabályban megfogalmazni? Milyen
további következményekkel jár
mindez?
A lehetséges következmények közül Kövér Ágnes kiemelte a jog
devalválódását, mely leginkább
akkor történik, ha a meglévő jogszabályok oly mértékben eltérnek
a társadalmi viszonyoktól, hogy a-

zokat nem lehet betartani. Hangsúlyozta, ez a folyamat gyakorlatilag aláássa a
jogállamot, ezen túlmenően egyéni szintre helyezi át a problémák megoldását illetve megoldási képtelenségét. Ezzel az egyént olyan helyzetbe hozza, hogy az
tehetetlennek sőt esetleg alkalmatlannak érezheti magát. Mi lenne akkor a megoldás? Ne hozzunk olyan törvényeket melyeknek nem adottak a feltételei? –
hangzott el a kérdés. Kövér Ágnes véleménye szerint a megfelelő jogi szabályozás egy nagyon keskeny határvonalon van, amely újabb feltételeket fogalmaz
meg a szakmai fejlődés érdekében, de nem hozza sem a szakmát sem az egyént
lehetetlen helyzetbe.
Aczél Ágnes hozzátette, tapasztalata szerint az utóbbi időben a szakma véleményét általában kikérik a jogszabályok létrejöttekor, a problémát inkább abban
látta, hogy a megfogalmazott szakmai javaslatok nem mindig kerülnek bele a
joganyagba. Ennek hátterében az állhat, hogy egyrészt a szociális szakma sem
egységes, másrész a gyakorlatot végző szakemberek általában nem vesznek
részt ebben a folyamatban.
A jogalkalmazás során számos további problémára mutatott rá Aczél Ágnes. Ő
is megemlítette, hogy a jogszabály egy követelmény, de egyben egy lehetőség is
amelyre hivatkozni lehet. Ha például egy helyi önkormányzat a szociális ellátás
területén nem tesz eleget a jogi követelményeknek, mert úgy véli erre sem lehetősége, sem pénze, sem pedig szándéka nincs – annak nincs konkrét jogi következménye, attól eltekintve, hogy ez esetben mulasztásos törvénysértés áll fenn.
Aczél Ágnes kitért arra, hogy sokszor eltérés van a különböző jogszabályok és a
joggyakorlat között is. Itt említette meg a pszichiátriai betegek esetét, amelynek
kapcsán számos érték kerül egymással szembe (személyiségi jog, adatvédelem,
betegjogok), végül is ezek az emberek teljesen kiszolgáltatottak lesznek, hiszen
az intézményeknek igen kevés lehetőségük van arra, hogy ezeknek az embereknek az érdekeit megvédjék, holott ez a feladatuk.
A vitaindítóban Aczél Ágnes részéről elhangzott még egy dilemma: Hogyan is
állnak a szociális munkások a jogkövetés és a jogalkalmazás kérdésével? Példaként az önkényes lakásfoglalók esetét hozta. Odaálljon-e mellé a szociális munkás, még akkor is ha a magatartásuk alapvetően törvénysértő? Véleménye szerint erről komoly viták vannak szakmán belül is és ennek hátterében többek között a szakmai sztenderdek hiánya áll.
Aczél Ágnes egyetértett Kövér Ágnessel abban, hogy a nagy hagyománya van a
jogi tanácsadásnak a szociális alapellátás területén. Ennek kapcsán mindketten
kitértek a nép ügyvédje intézményrendszerének létrejöttére. Aczél Ágnes véleménye szerint talán szerencsésebb lett volna a már meglévő jogi segítségnyújtó
intézményeket megerősíteni semmint létrehozni egy újabb intézményrendszert.
A további vitában leginkább a nép ügyvédjéről és annak működéséről volt szó.
Emellett többször szóba kerültek gyermekvédelmi dilemmák is, például a nevelőszülők a vérszerinti szülők és a gyermekek jogai tekintetében. Ennek kapcsán
merült fel az ötlet a vitában részt vevők köréből, hogy a továbbiakban szánjunk
egy alkalmat arra, hogy megbeszéljük a gyermekvédelmi alapellátás és a jog viszonyát.
BUJDOSÓ JUDIT [BUJDOSO.JUDIT@3SZ.HU]
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viselőik előterjesztése alapján megismerte és megvitatta. Az így elkészült tervezeteket a
munkacsoportban tovább egyeztettük, majd a második
budapesti konferencián, annak szövegét - széles körből
meghívott társszakmák és szervezetek jelenlévőivel megvitattuk, a szükséges mértékben módosítottuk, majd
véglegesítettük. Időközben aktuálissá vált az Etikai Kódex felülvizsgálata. A módosításában már résztvett – az
ídőközben a Szövetség tagjai közé felvett - Regionális
Szellemi Forrásközpont is.
A beérkezett javaslatok és a szociális területekről szerzett információk alapján az Etikai Kollégium, az Etikai
Munkacsoporttal közösen kidolgozott, egy a kódexet
módosító változatot, amelyet 1999. május 18-án széles
plénum előtt megvitatott és az ott született variánst a
Szövetség Elnöksége elé terjesztette, a Szövetség Közgyűlésén való megvitatási, illetve elfogadási javaslattal.
Az előterjesztett javaslatot az Elnökség vitára alkalmasnak találta és ezért azt a Küldöttközgyűlés előtt szétküldte a szervezeteknek véleményezésre. A szervezetek a
Küldöttgyűlés elé került anyagot, - észrevételeikkel ellátva - eljuttatták az Etikai Kollégium és Etikai munkacsoport részére, amelyet azok feldolgoztak és a 2000.
április 1-én, a Budapesten rendezendő, Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése elé terjesztették elfogadásra. A Küldöttgyűlés az előterjesztett Szociális munka
Etikai Kódex-ét, - egy módosító javaslattal - egyhangúlag elfogadta.
Budapest, 2000. április 1-én.
A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG
ETIKAI KOLLÉGIUMA ÉS
ETIKAI KÓDEX MUNKACSOPORTJA

A Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiumának Felhívása
Kedves Kolléga!
Előreláthatólag 2005 januárjában kerül sor a Szociális
Munka Etikai Kódexének felülvizsgálatára. Ahhoz,
hogy a Kódex aktuális felülvizsgálata hatékony legyen,
szükségünk van a különböző szakterületeken dolgozó
szociális munkások tapasztalataira és javaslataira. A soron következő módosítást - a korábbiakhoz hasonlóan konszenzust teremtő konferencián szeretnénk véglegesíteni. Ehhez 2004. NOVEMBER 2020-IG KÉRJÜK/VÁRJUK
EGYÉNEK, CSOPORTOK (MUNKAHELYI KOLLEKTÍVÁK,
ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK) SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÓ JAVASLATAIT.
Postacímünk: Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégium, 1094 Budapest, Liliom utca 8. e-mail:
3sz@interware.hu
Ezt követően az Etikai Kollégium a beérkezett javaslatokat egységes szerkezetbe rendezve 2004. december 6ig további vitára küldi meg a tagszervezeteknek, hogy
az így átdolgozott munkaanyagokat a felhatalmazott
képviselőik a 2005 januárjában megrendezendő konszenzus konferencián véglegesítsék.
ETIKAI KOLLÉGIUM

Hosszú idő után elkészült négy szociális szakmai szervezet - a Magyar Családsegítők Országos Kamarája, a
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, az Iskolaszövetség és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete - kezdeményezése eredményeként a Szociális Munka Etikai Kódexe. Ez a történelminek mondható esemény, többéves előkészítő munka után, a szociális munkát végző szakma újjáéledésével kapott aktualitást és lépett elő a szakma sürgető igényeként.
A PHARE program keretében és támogatásával 1994.
őszén kezdődött meg a célirányos munka. Első lépésként
- a pilisszentkereszti találkozót követően - A Magyar
Családsegítők Országos Kamarája Orosz Zsuzsát, a
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Pál Tibort,
az Iskolaszövetség Almásy Juditot és a Szociális munkát végző ok Magyarországi Egyesülete Vizsolyi Ákost
delegálta, Ohly Éva független személyként vett részt az
Etikai Kódex munkacsoport tevékenységében. Feladatunk az etikai kódex anyagának aláírásra való előkészítése volt.
1995. januárjában a szekszárdi konferencián - ahol a 4 egyesület 5-5 fővel, a Szociális Tanács képviselői, a szociálismunkás-képző intézetek hallgatói vettek részt - a szociális munka különböző nemzeti és nemzetközi valamint a hazai társszakmák Etikai Kódexeinek tanulmányozását követően készült el Szociális munka EELŐ
ZM
tikai Kódexének tervezete.
ÉN Y
EK

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

(Az alább közölt Etikai Kódexet, a Szociális Szakmai Szövetség
2000. április 1-i Küldöttgyűlése fogadta el.)

ELŐ
SZÓ
1. Etikai Kódex a szociális munka
gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza.
2. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában
résztvevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, (helyreállítását) és kiteljesítését szolgálja.
3. A szociális munka szakmai tevékenység, amely a
szociális munkát végző szakmai felelősségét meghatározó etikai elveken alapul.
4. A szociális munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján elsajátítható ismeretekre, készségekre és értékekre épül.
5. A szociális munkát végző felelőssége a kliensekkel,
egymással, a munkaadókkal, egyéb szakmák képviselőivel és a társadalom más tagjaival való együttműködésre terjed ki.
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6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse
és lehetőleg akadályozza meg az egyének, családok,
csoportok, közösségek nélkülözését és szenvedését.
A szociális munkát végző felelőssége, hogy saját
kompetenciáján belül - a tevékenység szolgáltató,
vagy hatósági jellegének megfelelően - nyújtson
szolgáltatásokat. Legjobb tudása szerint a szociális
problémákat előzze meg és kezelje, valamint járuljon hozzá a társadalmi tervezéshez, fejlesztéshez és
cselekvéshez, támogatva az egyéneket, a családokat,
a csoportokat és a közösségeket.
7. A szociális munkát végző felelősséget vállal a kliensek érdekeinek érvényesítésében - azok beleegyezésével, vagy felkérésére. Igyekszik megelőzni - szakmai szervezetek révén is - minden olyan intézkedést,
politikai állásfoglalást, gyakorlatot, amely a társadalom bármely csoportjának hátrányos megkülönböztetését eredményezi.

is - a rendelkezésre álló lehetőségekről. Közösen végiggondolják a segítségnyújtás, az együttműködés
menetét, formáit, várható következményeit annak
érdekében, hogy a kliens autonóm döntést hozhasson.
Az autonóm döntésében akadályozott klienssel végzett tevékenység során is törekedni kell arra, hogy
közösen dolgozzák ki az együttműködés szabályait.
Az autonóm döntésében akadályozott klienssel végzett munka során a szociális munkát végző a kliens
érdekeit képviseli abban az esetben is, ha a kliens
ezt nem kéri.
15. A szociális munkát végző a kliens függőségi helyzetével nem él vissza. Munkája során a segítségnyújtás
a döntő, és csak ennek részeként, az együttműködés
érdekében végez kontroll tevékenységet.
16. Az Etikai Kódexet aláíró szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy tagjaik megfelelhessenek az etikai elvárásoknak és a szakmai kötelezettségeknek.

ALA

P EL
VEK
8. A szociális munkát végző tiszteletben tartja minden ember értékét, akaratát, méltóságát, egyediségét és jogait.
9. A szociális munkát végző nemre, korra, társadalmi
és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és
egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint
bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával tevékenykedik.
10. A szociális munkát végző joga és kötelessége a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét felhívni mindarra, amiben a kormányzat, a társadalom
vagy egyes intézmények felelősek a nélkülözés és a
szenvedés kialakulásáért, illetve amivel meggátolják
ezek enyhítését. A szociális munkát végző joga,
hogy ennek érdekében szakmai szervezetekhez forduljon. Az etikai kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek kötelessége eljárni ezen ügyekben.
11. A szociális munkát végző tevékenységéről beszámolással tartozik szakmai felettesének, és felelős azért,
hogy a szakmai standardoknak megfelelő munkát
végezzen.
12. A szociális munkát végző elfogadja, hogy minden
szakma kompetenciája véges.
A kliens érdekei megkívánják mindazok együttműködését, akik osztoznak a klienssel kapcsolatos
szakmai felelősségben. A szociális munkát végző
fontos feladata az együttműködés kezdeményezése
és fenntartásának elősegítése.
13. A szociális munkát végző szakmai tevékenysége során a titoktartást és az információk felelős kezelését
köteles biztosítani.
A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített és az azokból kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
14. A szociális munkát végző munkája során tájékoztatja a klienseket - az együttműködésre kötelezetteket

I. A
közö kliens (
e
17. A szociális
a sz sség, s gyén, c
ociá
zerv
salá
munkában
lis m
e
d
unk zet, inté , csopo
összeférhetetá t vé
rt,
zmé
gző
n
len a szociális munkát
kapc y) és
sola
végző és a kliens közötti rokota
ni, baráti, közvetlen munkatársi, szerelmi, üzleti (haszonszerzésen alapuló) kapcsolat.
18. A szociális munkát végző a kliens érdekeit képviseli, de ez nem sértheti mások érdekeit.
19. A kliens és a szociális munkát végző kapcsolata bizalmon alapul.
20. A szociális munkát végző arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások - megkülönböztetés nélkül - mindenki számára elérhetőek legyenek.
21. Amennyiben az intézmény működése lehetővé teszi,
a kliens választhat szociális munkát végzőt, ugyanakkor vele a segítő kapcsolatot bármikor meg is szakíthatja.
A szociális munkát végző - alapos szakmai megfontolás után - megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy,
hogy gondoskodik a kliens további szakmai segítéséről.
A szociális munkát végző tegyen meg mindent azért, hogy az esetet átvevő kolléga az esetre vonatkozó lehető legtöbb információ birtokában folytathassa munkáját.
22. A szociális munkát végző arra törekszik, hogy elhárítson, kiküszöböljön és elkerüljön minden olyan befolyásoló tényezőt, amely a tárgyilagos munkavégzést gátolja.
23. A kliensek számára készített, illetve juttatott javakból a szociális munkát végző semmiképpen nem részesülhet.
24. A rászorultak részére juttatott adományok elosztásáról az intézmény belső szabályzatában egyértelműen
határozzon, és azt tegye nyilvánossá.
25. A szociális munkát végző tájékoztatja a klienst az
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általa igénybe vett szolgáltatás esetleges anyagi feltételeiről. A klienstől semmiféle juttatást, szolgáltatást nem kérhet és nem fogadhat el.
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.
27. A kliens - a szociális munkásra vonatkozó panaszát
- az érintett felek bevonásával kell megvizsgálni.

hogy szakmai tevékenységét legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze.
39. A szociális munkát végző védi munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben, támogatja őket a kliensek és a szakma érdekei miatt vállalt összeütközésekben.
40. A szociális munkát végző munkatársa helyettesítésekor tekintettel van annak érdekeire, szakmai munkájára és a klienssel kialakult kapcsolatára.
IV.
A sz
ociá
41. A szociális munkát végző
lis m
m
t
u
á
un
n
rsad
arra törekszik, hogy
alom kahelyé kát vég
h
ző
hoz
munkahelyén az Etikai
való ez és a
Kódex elvei, értékei érvényesülviszo
nya
jenek, és ezek lehetőség szerint a szervezeti és működési szabályzatba is bekerüljenek.
Amennyiben a fenti célok elérésében huzamosabb ideig akadályozzák, joga a Szakmai Etikai Kollégiumhoz fordulni.
42. A szociális munkát végző arra törekszik, hogy munkahelye szakmapolitikáját és gyakorlatát javítsa, növelve ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát. Ennek érdekében joga és kötelessége részt
venni szakmai továbbképzéseken, a munkájához és
egyéniségéhez legjobban illő szupervízión, melynek
feltételeit az őt alkalmazó intézménynek kell biztosítania.
43. A szociális munkát végző és az őt foglalkoztató intézmény, szervezet felelőssége, hogy csak feladatai
ellátására alkalmas állapotban kerüljön közvetlen
kliens-közelbe.
44. A segítőmunka során a szociális munkát végző védelemre jogosult a vele (intézményével) vagy kliensével szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal
szemben. Ha a(z etikai) sérelem akár intézmények,
akár személyek részéről éri, védelemért munkáltatójához, illetve annak fenntartójához, vagy az Etikai
Kollégiumhoz fordulhat.
45. Ha hitelt érdemlően a szociális munkát végző tudomására jut a kliens jogsérelme, bántalmazottsága,
vagy függő, kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés, vizsgálatot kezdeményezhet, és bejelentéssel az
Etikai Kollégiumhoz fordulhat.
46. A szociális munkát végző lehetősége szerint közreműködik a társadalompolitika fejlesztésében, színvonalának javításában, új vagy jobb struktúra kialakításában.
47. A szociális munkát végző közszereplést vállalva
minden esetben közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma, párt,
egyház, szervezet stb.) nyilatkozik vagy cselekszik.
48. A Szociális munka Etikai Kódexe az aláíró és csatlakozó szervetek minden tagjára nézve kötelező.
49. A szociális munkát végző kötelessége az Etikai Kódexben foglaltak betartása és törekszik annak betartatására. Azon nem szociális intézmények/szervezeteknek, melyek szociális munkást foglalkoztatnak, a
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sola gző
sát segíti.
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29. A szociális munkát végző munkája során a
kliens érdekeit tartja elsődlegesnek. Ez azonban nem
sértheti saját egyéni, állampolgári, magánéleti érdekeit, jogait.
30. Az önkéntesek, a laikusok, a gyakornokok szolgáltatásba való bevonásáért, illetve az általuk nyújtott
szolgáltatások minőségéért az őket bevonó szociális
munkát végzőé, illetve az intézményé a felelősség.
31. A szociális munkát végző felelőséggel tartozik a segítő folyamat minőségéért, amelyet a munkavégzés
során a szakmai standardok követése biztosít.
Nem vállalhat el olyan esetet, amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes célokra használhatják fel.
32. A szociális munkát végző arra törekszik, hogy a szociális szférában működő intézmények, szervezetek
és szakemberek együttműködjenek, szakmaközi egyeztetéseket, fórumokat hozzanak létre.
III.
33. A szociális munkában
A
és a szociá
és a munkatársak kapli
mun
katá s munk
csolatában alapvető érát
rsak
kapc végző
ték az együttműködés. Intézmésola
ta
nyen belül ennek formája a team munka.
34. A szociális munkát végző munkatársaival való
kapcsolatát a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás
határozza meg. A szolidaritás azonban nem vonatkozhat szakmai problémák elfedésére.
35. A szociális munkát végző szaktudását, gyakorlati
tapasztalatait és szakmai információit munkatársaival megosztja. A pályakezdőkkel, gyakornokokkal
való foglalkozás kiemelt felelősséggel jár.
36. Az együttműködés során a szociális munkát végző a
más szakmájú kollégáinak kompetenciahatárait tiszteletben tartja, ez azonban saját felelősségét nem
csökkentheti.
37. A szociális munkát végző tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek övétől eltérő véleményét
és munkamódszerét, kritikájának felelős módon, az
érintett bevonásával ad hangot.
38. A szociális munkát végzőt munkatársaival való magánjellegű kapcsolatai nem befolyásolhatják abban,
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50.

51.
52.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

LEVELEK
a < szocialis.szakma@primlista.hu > -ról

szociális munkát végző vonatkozásában a szociális
munka etikai kódexét kell követniük.
A Szociális Szakmai Szövetség négyévente a nemzetközi és a hazai szakmai standardok változására
tekintettel és azzal összhangban vizsgálja felül az Etikai Kódexet. A benyújtott változtatási javaslatokat
szakmai nyilvánosság előtt, konferencián kell megvitatni.
A szociális munkát végző kötelezettsége, hogy folyamatosan kövesse nyomon a szakma fejlődését,
változását és azt alkalmazza munkájában.
A Szociális Munka Etikai Kódexe az Európai Emberi jogok konvencióira és a Szociális munkások
Nemzetközi Szövetségének szakmai kódexére támaszkodik.
Meg
je
E
tika gyzések
Az etikai alapelvek és normák nem
i Kó
dexh az
helyettesítik a szakma működési
ez
feltételeit:
a kiépült intézményhálózatot, a szükséges tárgyi
feltételekkel együtt,
a szakemberek felkészültségét,
a szakmai szabályok ismeretét,
a szociális munka egyéb szabályozási szintjeit, a
szociális munka társadalmi presztízsét, az érdekvédelmet.
Szükséges, hogy bizonyos feltételek megvalósuljanak a szakma érdekében:
a szakmai standardok általános érvényesülése,
szervezett érdekvédelem,
kerüljön kidolgozásra a kiégés megelőzésére
egy szakmai védelmi rendszer
A Szociális Munka Etikai Kódexe csak akkor töltheti be hivatását, ha kiépült szakmai rendszerbe illeszkedik. Törekedjünk arra, hogy saját feladatától eltérő funkciókkal ne ruházzák fel. (Pl.: az Etikai Kódexben kívánnak szabályozni olyasmit is, ami másfajta normatív szabályozást igényel, p1.: törvényt és
eljárási szabályt.)
Ki kell dolgozni a (szociális munka) szupervíziójának etikai kódexét és szakmai standardjait.
A szociális munka Etikai Kódexe nyilvános, a szociális szolgáltatást igénybe vevők és az együttműködő
intézmények/szervezetek számára hozzáférhetővé
kell tenni. A Szociális Szakmai Szövetség törekedjen az Etikai Kódex minél szélesebb körben való
megismertetésére, és elvi állásfoglalásokkal segítse
az abban foglaltak szakmán kívüli elfogadását is.
Szociális munkás a diplomája, a szociális munkát
végző a szakirányú képzettsége megszerzésekor, illetve munkába állásakor tegyen ünnepélyes fogadalmat.
Az Etikai Kódex nem mentesíti a szakmát szakmai
standardjainak kidolgozási kötelezettsége alól.
A Szociális Szakmai Szövetség létrehozta az Etikai
Kollégiumot, konzultációs és jogorvoslati céllal.
Az Etikai Kollégium állásfoglalásai nyilvánosságra
kerülnek.
(Budapest, 2000. április 1-én.)

Kedves 3Sz Etikai Kollégium!
Elolvastam a 3SZ honlapján < http://www.3sz.hu > az
Etikai Kollégium beszámolóját, ami siralmas képet mutat. Ugyanakkor az jelenik meg a beszámolóban, hogy 5
állásfoglalást adott ki, de ezek az állásfoglalások sehol
se olvashatók.
Amennyiben az Etikai Kollégium nem titkos állásfoglalásokat ad ki, akkor nyilvánosan elérhetővé kellene tenni. Továbbá azt is olvastam, hogy gyűjtik az Etikai Kódexhez a véleményeket. A Mentor Egyesület már öt éve
leadta (1 évig dolgoztunk az Etikai Kódex emberszabású
[értsd: a szociális munkás „kis-Isten” jellegének megfosztása] változatának kidolgozásán), de semmilyen reagálást nem kaptunk, illetve a korábbi módosításba nem
kerültek be a javaslatainkból. A Mentor Egyesület fenntartja korábbi javaslatait (kérdés, hogy az Etikai Kollégium egyáltalán a javaslatokat elő tudja-e venni, de ha
nem, elküldöm újra, szívesen.), és továbbra is csak akkor
mérlegeli a 3Sz-be való belépést, ha szakmailag elfogadható etikai kódexe lesz a 3Sz-nek (miután ez a belépés
feltétele). Magam (is) elégedetlen vagyok az Etikai Kollégium (Kódex)működésével, és értetlenül szemlélem,
hogy miért e tehetetlenség. Levelemmel szeretnék hozzájárulni egy jobb működéshez, meglátom lesz-e fogadókészség. Üdvözlettel:
NÉMETH LÁSZLÓ
enel@enternet.hu
Németh László úr részére
(Sajnos a szervezet- és a titulus megnevezése, a hozzánk
beérkezett levélből nem derül ki, ezért „csak” a személyt
tudjuk megszólítani!)
Örömmel töltött el bennünket, hogy kedves barátunk,
szakmai társunk, állítása szerint elolvasta az Etikai Kollégium, 3SZ honlapján megjelent 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolónkat. Azt értékelte és értékelését
közzé tette egy e-mail-es levelező listán.
Kicsit szomorúak csak ezért vagyunk, mert a beszámolóban szereplő tények, adatok már nem igazán kötötték le
az olvasó figyelmét, illetve lehet, hogy egy másik beszámolót olvasott, mint amely a honlapon szerepel.
Emlékeztetőül: a beszámoló számszerűen közli, hány esetben keresték meg a Kollégiumot konkrét panaszokkal,
azokból hány esetben született a megkereső felé állásfoglalás. Mindezek mellett őszintén feltárja a rövid beszámoló az Etikai Kollégium működésének nehézségeit,
és annak megszüntetéséért tett lépéseinket. Nevezetesen,
hogy az akadályok felszámolása, ezzel működő-képességünk biztosítása csak önerőből nem valósítható meg.
Ehhez kértük a 3SZ elnökségének segítségét, amelyet ők
meg is adtak, de a tagszervezetek nem reagáltak rá megfelelően.
A levélíró azon elégedetlenségével, amely az Etikai Kollégium működésének jobb bemutatásának igényét sejteti,
teljes mértékben egyetértünk. Terveinkben szerepel,

7

ÁTVÁLTOZÓ - HÁLÓ
hogy a kibővített Kollégium felállása után ezen a tevékenységünkön, az elsők között fogunk változtatni.
Néhány észrevétellel, amelyek a „primlistán” megjelenő
levélben leírásra kerültek, nem tudunk azonosulni, azok
„pontosításra” szorulnak.
A tájékoztatóban közöltük, a Kollégium működése alatt
13 esetben keresték meg konkrét panasszal az Etikai
Kollégiumot. Ebből 10 esetet tárgyaltunk végig, amelyekben a panaszosnak megküldtük állásfoglalásunkat,
szemben az 5 esettel, amelyet levélírónk említ. (Ennél
több esetet azért nem vizsgál(hat)tunk mert, ügyeket magunknak nem kreálunk, hogy létjogosultságunkat igazoljuk.)
Az állásfoglalásaink egyébként valóban titkosak, - lásd:
adatvédelmi törvény és a Szociális munka Etikai Kódexe - amelyeket az esetről a panaszos felé megküldünk, hiszen abban az ő konkrét problémájára adjuk meg a válaszunkat. Állásfoglalásunk tartalmáról kliensünk beleegyező jóváhagyása nélkül
mást nem tájékoztathatunk.
Az egy másik kérdés, – és ez
az oldala még elfogadható
lenne a felvetett igénynek –
hogy a panaszos beleegyezésével, a személyiségi jogainak betartása mellett, megfelelő szakmai médiákban
jelenítsük meg ezeket a felvetett problémákat.
Igaz, az a levélben megjelenő állítás is, miszerint gyűjtjük az Etikai Kódex felülvizsgálatához a gyakorlatban megfogalmazódott észrevételeket, javaslatokat. Az
már viszont nem igaz, hogy
a Mentor Egyesület öt éve
leadott „emberszabású” Etikai Kódex-ével nem foglalkoztunk.
A levélíró emlékezetét felfrissítendő, a négy évvel ezelőtti
Kódex felülvizsgálaton a Mentor Egyesület képviseletében Bárdos Kata és Németh László vettek részt, akik
nagyon harcosan képviselték álláspontjaikat, közölték
javaslataikat, amelyből számos bele is került a módosított Kódexbe. (Valószínű a Kódex vitája nem hagyott
mély nyomokat a levélíróban, ha erről nincsenek emlékképei. Igaz Németh kollégánk nem maradt végig a felülvizsgálaton, mert egyéb teendői elszólították közülünk.
Ezért is sajnáljuk mélységesen, hogy az elfogadott Etikai
Kódex-et - saját javaslataik belefoglalása ellenére - nem
tartja „emberszabásúnak” kollégánk. )
Sajnos, azóta – állításával ellentétben - újabb javaslatokat nem kaptunk Egyesületüktől, pedig több fórumon
közzétettük ebbéli igényünket. A 3SZ szervezésében az
elmúlt fél évben – a honlapon meghirdetett időpontokban – az ország több településén, így Budapesten a
SzocKafé keretében, vettünk részt a kódex módosító javaslatait gyűjtő regionális rendezvényeken, de azokon

nem találkoztunk a Mentor Egyesület javaslataival. A levélíró által közzétett észrevétel hatására kicsit elbizonytalanodtunk. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a
rendezvényeken résztvevőktől - amelyekben jónak és
szükségesnek, a gyakorlatban használhatónak minősítették a Kódex-(ünke)t. Vajon most, e megfeddő levél hatására, már nekünk is kötelező „emberiség ellenesnek” tekintenünk, ezt a majd tíz éve működő szakmai Kódex-et ?
Vajon kik azok, akiknek a véleményét mértékadónak kell
elfogadnunk ? Vajon a szakma, a szociális munkát végzők véleményére támaszkodhatunk, akik a mindennapi
munkájuk alapján különböző építő javaslatokkal élnek ?
Ki tud erre választ adni ? Mi magunk, a találkozókon elhangzott véleményeket érezzük mérvadónak !
Elfogadjuk, hogy Németh László kollégánk elégedetlen
az Etikai Kollégium munkájával, működésével. Javasoljuk, hogy a jövőben, ez ügyben közvetlenül keresse meg
a Kollégiumot. Ugyan mi nem vagyunk rajta a – valami-

lyen szisztéma szerint szerveződött – levelezési listájukon, - lehet, hogy érdemtelenek vagyunk rá, - de azt gondoljuk, hogy a kerülőút fölösleges. Gyorsabb és célravezetőbb, ha nekünk magunknak mondja el a velünk szemben érzett elégedetlenségét. Ha már rólunk szól az észrevétele, az elégedetlensége, jobb, ha első kézből tudják
meg a Kollégium tagjai mi az, amit nehezményez. Mint,
ahogy tesszük ezt most mi magunk, első kézből, szemtől szembe.
Utolsóként, megfogalmazzuk azt a kérésünket, hogy e
válaszlevelünket tegye közzé a ”primlista”-n, hogy a
kétoldalú ismeretközlés szabályai érvényesülhessenek.
Budapest, 2004. szeptember 11.

Tisztelettel: PÁL TIBOR
a Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiumának tagjai nevében
paltibor@axelero.hu
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A CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATOK 2002. ÉVI FONTOSABB ADATAI

fővel növekedett (2001-ben 2.437, 2002-ben 2.651 fő) Ha
még öt éven keresztül ilyen arányban növekszik a munkatársi létszám, lassan elérjük a kívánatost. (A speciális
ellátásokat nem számítva.)
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az elmúlt
évhez képest 2%-os növekedést mutat, (73%), a középfokú
végzettek aránya így 27 %-ra csökkent.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül a szakirányú
képesítéssel rendelkezők aránya 2 %-al növekedett (69%).
A középfokon végzettek 47 %-a rendelkezik szakirányú
képesítéssel. (Ez 3 %-os emelkedést jelent. Figyelemreméltó adat, hogy a felsőfokú végzettségűek 10 %-a szakirányú felsőfokú képzésben vesz részt. Amennyiben valamennyien végeznek, és nem lesznek pályaelhagyók, a szakképzettségi arány a diplomások között 80 %-ra fog emelkedni. Az is kiemelkedő, hogy a középfokú szakirányú végzettek 37 %-a felsőfokú szakképzésben vesz részt. Ez a
mobilitási trend nagyon kívánatos, hiszen valószínűleg
azok tanulnak tovább, akik alkalmasak a szociális munka
végzésére, és megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek. Ez
némileg kompenzálja azt a problémát, hogy a képző intézményeknél nincs pályaalkalmassági vizsgálat.

A családsegítéssel való ellátottság alakulása
Az országban 805 családsegítő szervezeti egység volt található a 2002. évben, amelyhez 1.163 ellátásba bevont település csatlakozott. Ezek alapján a családsegítés a települések 62 %-án elérhető szolgáltatás.
Amennyiben a családsegítő szolgáltatásokkal való ellátottságot a települések népességnagysága szerint vizsgáljuk,
látható, hogy minden 2.000 főt meghaladó népességszámú településen (számuk 779) működik a szolgáltatás. A
2.000 fő alatti települések száma 2.378, amelyek közül 598
helyen található családsegítő szolgálat.
Az aprófalvas településeken nehezen megoldható a családsegítés biztosítása. Ezeken a helyeken a családsegítő társulások, körzet-központok kialakítása jelenthet megoldást. A családsegítés ugyanakkor a lakosság 90 %-a számára elérhető szolgáltatássá vált.
A családsegítő szolgálatok fenntartói
A családsegítő szolgálatok fenntartói döntően a települési
önkormányzatok 80% (2001 évben 75%) illetve azok
társulásai 11% (2001 évben 14%), az alapítványok, társadalmi szervezetek aránya 5% (2001 évben 6%). Feltűnő
az egyházak jelenlétének teljes hiánya a családsegítő alapellátásokban. Ez azért is érdekes, mert az egyházak
többsége prioritásként kezeli a családot, a Katolikus Püspöki Kar körlevelet is adott ki a "Boldogabb családokért" címmel. A hiány egyik lehetséges magyarázatát megtalálhatjuk
az un. "salátatörvény" vitájában, amelyet a Köztársasági
Elnök visszaadott a Parlamentnek megfontolásra. Ebben azt
szerették volna elérni az egyházak, hogy ellátási szerződés
megkötése nélkül is közvetlenül megkaphassák a feladatra
előirányzott normatív támogatást, sőt még az egyházi kiegészítést is, ami a normatíva 50 %-a.

Forgalmi adatok
2002-ben a családsegítő szolgálatok 986.000 esetben foglalkoztak 455.000 kliens segítésével. Ez a kliensek számát
tekintve 27.000 fős emelkedést mutat az előző évhez képest. A forgalom 161.000 esettel nőtt, ami nagyon jelentős. Ez azt mutatja, hogy növekszik a hosszabb segítő folyamatban részesített kliensek száma.
A csoportokban végzett szociális tevékenység által érintettek száma 73.000 fő volt, ami 12.000 fővel magasabb az
előző évinél. Ez valószínűleg az újonnan bevezetett közösségi pszichiátriai ellátás, illetve a támogató szolgálatok számának növekedéséből adódik.
A családsegítő szolgálatok esetkezelései
Az esetkezelések közül a szociális-mentálhigiénés esetek
száma emelkedett a legjelentősebben (2001-évben 380.000,
2002-ben 404.000). A pszichológiai esetkezelések száma
1.000-rel emelkedett, még az egészségügyi, orvosi esetkezelések száma 1.000-rel csökkent.
A családgondozásban részesültek száma az előző évihez
képest 13 %-al emelkedett, 2002 évben elérte a 103.000-et.
Ez egy nagyon kívánatos tendencia, hiszen a családok életében a tartós változások eléréséhez legalkalmasabb módszer a családgondozás.
A leggyakoribb esetkezelést az ügyintézések, az információ közvetítések, segítő beszélgetések, tanácsadások, jogsegélyszolgálat tette ki.
A kliensek gazdasági aktivitás szerinti megoszlásában első
helyen az inaktívak állnak, őket az eltartottak illetve a
munkanélküliek követik.

A családsegítő szolgálatok szervezeti formái
A 2002. évben a 805 szervezeti egység 17 %-a (138 intézmény) volt önálló, 57 %-a integrált (455 intézmény), és 26
%-a tevékenységként szervezett. 2001-ben a családsegítő
szolgálatok több mint 96 %-a gyermekjóléti szolgálatot is
működtetett. Ez az arány a 2002. évben is 96 % maradt. Ez
azt jelzi, hogy az önkormányzatok a család és gyermekvédelmet egységes rendszernek tekintik. Ismételten növekedett a tevékenységként szervezett ellátások száma (187-ről
212-re).
A családsegítő szolgálatok munkatársai
A szakmai rendelet előírása szerint 2.500-4.000 lakosonként 1 fő családgondozót kell alkalmazni, illetve 30.000 lakosonként önálló szervezeti egységet kell létrehozni 8 fő
létszámmal. Ezek a számok nem bővültek annak ellenére,
hogy a családsegítés tevékenységi köre új szolgáltatásokkal
bővült. Ezek közül az adósságkezelést emelem ki, mivel
ennek jelentős munkaerő-igénye van, és nem történtek meg
mindenütt a szükséges fejlesztések.
A foglalkoztatott munkatársak száma összességében 214

A gyermekjóléti szolgálatok szervezeti keretei
2002-ben 1.587 szervezeti egység volt található, az ellátásba bevont települések száma pedig 1.461 volt. Az előző
évhez képest 83-al emelkedett a szervezeti egységek száma,
ugyanakkor az ellátásba bevont települések száma 79-el
csökkent. Ez azt valószínűsíti, hogy a korábbiakban „ellá9
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tásba bevont” települések önállósodnak. Ez egy pozitív
tendenciát jelez. Azt tapasztaljuk, hogy a kisebb településeken is növekszik a szolgáltatások iránti szükséglet, illetve
az önkormányzatok is egyre jobban megismerik, és értékelik a gyermekvédelmi tevékenységet. Tapasztalataik alapján a munkatársak is szorgalmazzák az önálló egységek
létrehozását. A gyermekjóléti szolgálatokkal való országos
lefedettség 96,4 %, amely azonos az előző évben tapasztaltakkal.
Önálló családgondozót 311 település alkalmazott, más
szakmai tevékenység melletti munkatárs foglalkoztatásával 455 település (2001 évben 401 település) oldotta meg a
gyermek-jóléti szolgáltatás feladatkörét. Az ellátások abszolút többségét önkormányzati intézmények vagy
közalkalmazottak biztosítják, elhanyagolható az egyházi és
civil részvétel.

Valószínűleg mindhárom tényező valamilyen szerepet játszik de az is bizonyosan kimondható, hogy növekszik a
nehéz esetek száma. Egyre jobban begyűrűznek a családon
belüli válság-jelenségek, egyensúlyvesztések, az elszegényedés, szociális válságjelenségek, amelyek nagyon nehezen kezelhető, komplex problémaként jelentkeznek. Utógondozásban 2.990 gyermek részesült.
Gondozásban összességében 116.469 gyermek részesült,
amely a fiatalkorúak 5,7 %-a, és a veszélyeztetettként
nyilvántartottak 49 %-a. Ez családgondozóként évente
átlagban 63 gondozott gyermeket jelent.
Érdekes áttekintést nyújt a gondozási esetek számának
megvizsgálása a kapcsolatfelvétel módja szerint. Ebben
kiemelkedő szerepet kap a jelzőhálózat a maga 34 %-os
arányával, amelyet a hatósági kezdeményezések követnek
(15%), majd az együttműködésre kötelezettek, illetve a
saját intézmény által küldöttek következnek. (14%), szülő
által küldött 13%. A sor végén 10 %-os aránnyal állnak a
szolgálatot önkéntesen felkeresők. Ez a korábbi évekhez
képest lényeges változást jelent, amikor az önkéntesség
dominált. Nyilvánvalóan másfajta módszereket kell alkalmazni egy saját élethelyzetén változtatni akaró, motivált
kliens esetében, mint egy együttműködésre kötelezettnél.
Az viszont figyelemreméltó, hogy a szolgálatot nem önként
felkeresők többségét a kollégák motiválni tudták az együttműködésre, így nem vált szükségessé a védelembe
vétel.

A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai
2002-ben 3.672 fő dolgozott a gyermekjóléti szolgálatoknál. Eszerint egy év alatt 101 fővel emelkedett a gyermekjóléti szolgálatok munkatársi létszáma. Ez kevesebb, mint
fele a család-segítés munkatársi létszámnövekedésének, és
jóval alatta marad a szükségleteknek.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az előző
évhez képest 2 %-kal emelkedett (79%), középfokú végzettséggel a munkatársak 21 %-a rendelkezik. A felsőfokú
végzettségűek 55 %-ának van szakirányú képesítése. Ez 5
%-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A középfokon végzettek 48 %-a szakképzett.
Ha összehasonlítjuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak szakképzettségét látható, hogy a családsegítő szolgálatoknál 14 %-al magasabb a felsőfokú
szakirányú képesítéssel rendelkezők aránya. Ez érthető,
hiszen a családsegítő szolgálatok régebb óta működnek,
koncentráltabban jelennek meg, kevesebb az egy személyes
szolgáltatás.
A kisebb települések számára nehezebben elérhetők a szociális munkások, viszont helyben vannak a védőnők, óvónők, pedagógusok. Ezzel a helyzettel nem lehetünk elégedetlenek, hiszen alig hét év telt el a gyermekvédelmi törvény megalkotása óta, ami nagyon kis idő egy intézmény
életében. A szerves fejlődés egy idő után magával fogja
hozni a teljes szakképzettség létrejöttét.

A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenysége
A gondozási folyamat mellett a gyermekjóléti szolgálatok
más szakmai tevékenységet is végeznek, amelyeknek csak
egy része jelenik meg a statisztikában. Ezek szerint 2002ben összesen 752.227 alkalommal biztosítottak szolgáltatásokat az alábbiak szerint (ez 130.339 alkalom-növekedést
jelent 2001-hez képest). A gyermekjóléti szolgáltatásokat
igénybe vett gyermekek száma 2002 évben 207.000 fő volt,
ez 12.500 fős emelkedés az előző évhez képest.
A gyermekjóléti szolgálatok által kezelt problémák döntő többsége az anyagiak köré csoportosul (beleértve a
megélhetési, lakhatás körüli gondokat is) Ezt követi a gyermeknevelési, a szülők életviteli problémái, a családi konfliktusok, illetve a gyermeki magatartás-zavarok (ezek hasonlóak az előző években tapasztaltakhoz).
Ha összehasonlítjuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok forgalmi adatait, érdekes számokat találunk (ne feledjük, hogy a családsegítésen 1.000 fővel kevesebb munkatárs dolgozik):
A családsegítés esetén a szolgáltatást igénybe vettek száma
csaknem kétszerese a gyermekjóléti szolgálatoknak. Az
éves forgalom már kiegyenlítettebb, de a családsegítő szolgálatok ez esetben is 230.000 alkalommal több forgalmat
bonyolítottak le. A gondozási eseteknél a gyermekjóléti
szolgálatok kerültek előre, igaz csak 13.000 esettel, itt a
legkiegyenlítettebb az arány. Az egy kliensre jutó esetszám
a gyermekjóléti szolgálatoknál lényegesen magasabb (3,6),
míg a családsegítőknél 2,16 eset /szociális munkás. Ennek
nyilvánvaló magyarázata, hogy a gyermekjóléti szolgálatok
fő tevékenysége a gondozás, kevesebb klienssel több alkalommal találkoznak. A családsegítő szolgálatoknál valószínűleg rövidebbek a gondozási esetek.

A gyermekjóléti szolgálatok gondozási tevékenysége
Az alapellátásban gondozott gyermekek száma 1999-ben
10.400 fő volt, 2000-ben 81.200 főre emelkedet, (ez közel
nyolcszoros növekedést jelent), 2001-ben 94.564 fő, 2002ben 94.495 fő volt. Vagyis az elmúlt két évben azonos volt
a gondozott gyermekek száma. Ez azt jelenti, hogy a hazánkban élő gyermekek 4,6%-a részesült gondozásban.
A védelembe vett gyermekek száma 2000-ben 13.475 fő
volt, ami 2001-re 15.400-ra emelkedett, 2002 évben 16.984
fő volt. Ezek szerint a védelembe vételnél egy folyamatos
emelkedési trend látható azonos gondozási esetszám mellett. Ez jelenthet növekvő ellenállást a gondozással szemben a családok részéről, vagy erőteljesebb hatósági nyomást, illetve a gyermekjóléti szolgálatoknál egy növekvő
gondozási kudarcot, aminek következtében hatósági intézkedést kezdeményeznek.
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az egyik legdrágább elhelyezési forma, egy négytagú család
egy éves elhelyezésének állami támogatása közel 3 millió
forint. Ennyi pénzből néhol már lakást lehet vásárolni. Lehet, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez esetleg "kapuőröket" kellene alkalmazni?

A Gyermeki veszélyeztetettség alakulása
A gyámhatósági statisztikai adatok szerint a veszélyeztetett
kiskorúak száma fokozatosan csökken. 1997-ben 420.158,
1998-ban 380.000, 1999-ben 300.000, 2000-ben 265.000,
2001-ben 250.000, 2002-ben 235.673 gyermek szerepelt
veszélyeztetettként. Ezek közül anyagi problémák miatt
153 297, környezeti ok miatt 46.875, magatartási problémák miatt 27.824, egészségügyi okból 7.677 fő szerepelt.
Csökkent az anyagi és környezeti okok miatt, növekedett a
magatartási és egészségügyileg veszélyeztetett gyermekek
száma.
A gyermekjóléti szolgálatok - mint az előzőekben láttuka nyilvántartott veszélyeztetett gyermekeknek 49 %-át gondozzák, ez 4 %-al magasabb az előző évinél.
Gyanítható, hogy a veszélyeztetettségi statisztika körül
valami probléma található. Egyrészt alacsonynak tűnnek
a jelzett számok (elég, ha a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő 743.000, vagy a bántalmazott gyer-

Alapellátás vagy szakellátás
A gyámhivatali statisztika szerint 2002 évben összesen
5.370 fő volt ideiglenes hatállyal elhelyezve. Többségük
gyermekotthonban, harmadik személynél, illetve nevelőszülőnél. Közülük 1.760 fő került átmeneti nevelésbe, 796
fő pedig visszakerült az alapellátásba.
Az év során az ideiglenes elhelyezésre került új esetek száma 3.890 fő. Ebből arra következtethetünk, hogy az ideiglenes elhelyezés időtartama sok esetben meghaladja a 30,
vagy akár a 60 napot is. Az elhelyezések döntő többségére
a gyermekjóléti szolgálatok javaslata alapján került sor,
amelyek minden bizonnyal megalapozottak voltak. Ezért
valószínűsíthető, hogy a 800 gyermek azért került vissza az
alapellátásba, mert időközben
megszűntek a kiemelést előidéző okok, vagy átmeneti
gondozásba kerültek.
Egy gyermek családból történő kiemelése - a súlyos,
életveszélyes helyzeteket kivéve - nagy dilemmával jár. A
gyermekjóléti szolgálatok igyekeznek betartani a legkisebb kényszer elvét, és a gyermek jogát a saját családjában
történő nevelkedésre. Az esetek többségében sajnos még
mindig a szociális szempontok játsszák a kiemelésben a
döntő szerepet. Nagyon sok olyan határeset van, amikor
nem lehet biztosan megállapítani a kiemelés szükségességét. Kívánatos lenne egy szakmai, módszertani útmutató megjelentetése.
Nehezítik a helyzetet a szakellátással kapcsolatos tapasztalatok is. Van, amikor nagyon hosszú időt töltenek a gyermekek a befogadó otthonban, és az iskoláztatásuk is megoldatlan. A TEGYESZ-ek sokszor igyekeznek „lebeszélni” az
elhelyezésről, vagy átmeneti gondozást javasolnak. Volt
olyan elhelyezési értekezlet, amikor úgy „riasztották” el a
gyermeket, hogy elmondták neki: abban a lakásotthonban
nagyon rossz dolgod lesz, minden gyermek bűnöző. Az
érintett gyermek azóta is szökésben van, és nem is nagyon
keresik. Olyan esetekkel is találkozunk, amikor a gyermekek átmeneti otthona a szakellátás alternatívájaként jelenik
meg, holott funkcióját tekintve alapvető különbségek találhatók.
A nevelőszülők alkalmassági vizsgálata, képzése, továbbképzése területén is van mit javítani. Naponta találkozhatunk bántalmazó, a vér szerinti szülővel való kapcsolattartást akadályozó, személyiségükben, készségeikben alkalmatlan nevelőszülőkkel. Szerencsére azért nem ők vannak
többségben, de egy ilyen eset is sok, elfogadhatatlan, hiszen

mekekre gondolunk), másrészt magasnak, ha a gyermekjóléti szolgálatok által gondozott gyermekek számát veszem
figyelembe. Természetesen először a fogalmat kellene tisztázni, illetve a paramétereket meghatározni.
Gyermekek átmeneti gondozása
2002 évben összesen 3.048 gyermek részesült átmeneti
gondozásban. Ezek többsége családok átmeneti otthonában
(1.601 fő), és gyermekek átmeneti otthonában (1.039 fő)
került elhelyezésre. Helyettes szülőnél mindössze 248 gyermek került ellátásra. El kellene gondolkodni azon, hogy
miért nem működik a helyettes szülő intézménye.
A gyermekek átmeneti otthonában is gyakran elhelyezésre
kerülnek szakellátásra szoruló gyermekek. (Még beutaló
határozatok is előfordulnak.) A családok átmeneti otthona
szocializációs szempontból a legmegfelelőbb közeg lehetne
a teljes családok integrálására. Sok otthon ugyanakkor kizárja a gyermekotthonban, vagy hajléktalan szállókon élő
apákat és a nagyobb fiú-gyermekeket. Ez vajon mennyire
segíti elő a család reszocializációját? Vannak családok,
akik otthonról otthonra vándorolva élik életüket, az autonómmá válás legcsekélyebb esélye nélkül. Amúgy pedig ez
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kiszolgáltatott gyermekek vannak gondjaikra bízva.

zat jelzéseinek növekedése okozza. A jelzések egy része továbbra sem megalapozott, ami a kompetenciák tisztázatlanságát, vagy el nem fogadását is mutatja.
A munkatársak leterheltsége intézménytípusonként, településenként jelentős eltéréseket mutat. A kisebb intézményeknél, 1-3 személyes szolgáltatásoknál kevesebb lehetőség
van a feladat-megosztásra, nincs lehetőség olyan ügyeleti
beosztásra, amely csökkenthetné a gondozási esetek mellett
az egyéb, alkalmi segítségnyújtás okozta megterheléseket.
A legnagyobb különbség talán a terepmunka értelmezésében található meg.
A munkatársak egyre gyakrabban számolnak be fizikai
fenyegetettségükről, ami telefonon, személyesen történő
zaklatásokat jelent. Amikor a családsegítő szolgálat feltár
egy lakásmaffia ügyet (pl. az alkohol vagy pszichiátriai beteg lakásának megszerzése), és a bíróságon tanúként jelenik
meg, bizony a kolléganők fizikai félelmet élnek át. Hasonló
esetek fordulnak elő a gyermekelhelyezések, láthatások,
gyermekbántalmazások kapcsán is. Úgy gondolom, hogy
munkatársaink pszichés, szociális, fizikai és jogi védelme mindannyiunk közös felelőssége.
TAKÁCS IMRE

Módszertani tevékenység, szakmai felügyelet
A gyermekjóléti módszertani központok néhány megye
kivételével megfelelően működnek. Rendszeresen megjelentetik hírleveleiket, működtetik a kistérségi munkaközösségeket, továbbképzéseket szerveznek, segítik a szolgálatok
napi tevékenységét, szerepet vállalnak az ellenőrzésben. Ez
utóbbi tevékenységük szakmailag megkérdőjelezhető. Nem
szerencsés az a kettős szerepkör, amelyben az egyik kezével segítséget nyújt, a másikkal ellenőriz. Ez magában hordozza mindkét fél (ellenőrző, ellenőrzött) részéről a szerepkonfliktusok lehetőségét. Ma már szerencsére léteznek olyan gyermekvédelmi szakértői listák, amelyekről az ellenőrzést végző hatóság válogathat, felkérhet. Ez azért is a
fontos, mert a listára csak bizonyos feltételekkel lehetett
felkerülni, ami garantálja a megfelelő szakmaiságot. Igaz,
ebben az esetben a szakértőnek díjazás jár, amit valakinek
ki kell fizetni.
Az ellenőrzések során az is gondot okoz, amikor a közigazgatási hivatal szakreferensének sincs szociális végzettsége,
vagy szakmai tapasztalata. Olyan esetekről is beszámoltak
a kollégák, amikor az ellenőrzést végző referens védelembe
vett gyermek aktáját úgy vitte el, hogy arról sem átvételi elismervény, sem fénymásolat nem készült. Indokolt lenne
szabályozni az ellenőrzés tartalmi, módszertani kérdéseit is.
2002-ben a gyámhivatalok összesen 365 ellenőrzést folytattak le, amelyek közül 86 kapott nem megfelelő minősítést. Ilyenkor a hivatal felszólítja az intézmény fenntartóját
a hiányosságok pótlására. Ez megyénként, évente 18 ellenőrzést jelent. A rendelet szerint kétévente kellene minden
intézményt ellenőrizni.
A családsegítés módszertani segítése csak részben megoldott, mivel nem miden megyében működik módszertani
központ. Ez a közeljövőben reményeink szerint változni
fog, újabb módszertani központok alakulnak. A családsegítés szakmai ellenőrzése nagyon esetleges, és csak ritkán
fordul elő, ezért erről nincs tapasztalatunk.
A gyermekvédelemhez hasonlóan hamarosan megjelennek
a szociálpolitikai szakértői listák is, amelyek segítséget fognak jelenteni az intézmények ellenőrzéséhez, fejlesztéséhez.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A KÖZOKTATÁSBAN
A Kurt Lewin Alapítvány országos kutatása
a 2002-2003-as tanévben
A Kurt Lewin Alapítvány a 2003-ban az egész országra kiterjedő kutatást végzett „Hátrányos helyzetűek a közoktatásban” címmel. Az Európai Unió PHARE Access programja
által támogatott vizsgálat célja a közoktatásban tapasztalható, a hátrányos helyzetű tanulókat érintő jogalkalmazási visszásságok feltárása volt. A kutatás pillanatfelvételt
kívánt készíteni a mai magyarországi oktatásról, a pedagógusok, iskolavezetők, helyi döntéshozók, valamint szülők helyzetéről és attitűdjeiről azzal a szándékkal, hogy ismertté váljanak olyan gyakorlatok is, melyek a hátrányos helyzetű
tanulók iskolai integrációját, végeredményben pedig az
oktatási intézmények jogszerű működését elősegítik.
A kutatás körülményei, az alkalmazott módszerek
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megrendelésére végzett országos szociológiai kutatás a közoktatás világára fókuszált, az interjúk és megfigyelések túlnyomó többsége az önkormányzati fenntartású általános iskolákban és óvodákban
készült. Nem vizsgáltuk azokat az intézményeket, melyek a
szigorúan vett közoktatás világán kívül esnek (tehát például a
mánfai Collegium Martineumot vagy a Józsefvárosi Tanodát), mivel ezekről az intézményekről az elmúlt években amúgy is bőséges elemzés készült.
A kutatás országos reprezentatív kérdőíves adatfelvételen,
valamint interjúkon és résztvevő-megfigyeléseken alapult. A
kérdőíves vizsgálat során 1.464 általános iskolai pedagógust
kérdeztünk meg személyesen. A körülbelül 110 interjú pedig a
tanárokat, iskolaigazgatókat, szülőket, valamint polgármestereket, rendőröket, helyi egyházi vezetőket, a szociális szférában dolgozókat és a gyermekvédelem munkatársait érintette.

A szociális munkások védelme
A szolgálatok munkatársi leterheltsége folyamatosan növekszik. Ez adódik egyrészt az új feladatok megjelenéséből,
a növekvő, sokszor indokolatlan adminisztrációból.
A környezettanulmányok tömegének készítéséből (gyámhatóság, gyámhivatal bírósági megkeresésekre), a más hatóságoknál való megjelenésekből, a jelző hálózat működtetéséből, konferenciák szervezéséből, a megyei gyámhivatalokban működő bűnmegelőzési koordinátorok, referensek kérdőíveinek kitöltéséből, stb. (pl. megszámoltuk, hogy egy 9
tagú család esetében 180 oldal volt a nyilvántartási anyagban.) Ez elsősorban a gyermekjóléti szolgálatokat érinti.
A munkatársak leterheltségének növekedésére jelentős
hatást gyakorol a munkával járó fokozott pszichés igénybevétel. A legnagyobb kihívást ugyanakkor a növekvő
számban és mélységben megjelenő problémák, a jelző háló-
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mi a feladata az iskolának. A Közoktatási Törvény bevezetője nem kevesebb, mint 8 célt nevez meg a törvény megalkotásának alapjául. E célok csak látszólag divergensek, igazából – elvileg – feltételezik egymást az oktatási-nevelési folyamat során.
„A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a
közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tan-szabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő
törvényt alkotja: (...)” (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról)
A „felzárkóztatás” és a „tehetséggondozás” fogalmai sok esetben egymással szembeállítva használatosak, noha azok éppen feltételei egymásnak. Az iskola számára a hátrányos
helyzetű, az eltérő nevelési igényű, sok esetben roma tanuló
mint pedagógiai probléma jelenik meg. Kezelésére általában
nincsen eszköze és módszere az oktatási intézménynek.
Megfelelő módszer és eszköz híján az iskola nem képes kezelni a számára problémásnak mutatkozó tanulót. Az oktatási-nevelési intézmények a legtöbb esetben erejükön felül kísérlik meg „kezelni a problémát”, s nem tudják preventív
módon végezni tevékenységüket.
Jogsértéseket egymással szöges ellentétben álló gyakorlatok
is eredményezhetnek. A tanulók erőltetett integrációja vagy
indokolatlan elkülönítése minden esetben jogsértéssel jár. A
pedagógusok jogai sok esetben nem tudnak érvényre jutni,
mely körülmény általában a szülők és a tanulók jogainak sérülésével jár.

Eredmények, megállapítások
Az alapítvány vizsgálatának eredményeként elmondható,
hogy a tanulók, pedagógusok, szülők (iskolapolgárok) közötti
konfliktus természetes jelenség egy olyan intézményben, ahol
nagyon sok ember nap mint nap, számos alkalommal érintkezik egymással. Az iskolapolgárok jogai sokszor sérülnek a
közoktatás világában. Különösen szembetűnő a jogsértések
gyakorisága a hátrányos helyzetű tanulók, illetve szüleik
esetében. Ezek a tanulók sok esetben olyan iskolába-óvodába
járnak, mely intézményeket magukat is hátrányos helyzetűnek számíthatjuk a közoktatás intézményrendszerén belül.
Szembetűnő, hogy az egyik iskolapolgár jogainak sérülése
vagy kötelességszegése szinte bizonyos, hogy egy másik iskolapolgár jogainak csorbulását vonja maga után. Noha a
közoktatás szereplői jogainak sérülése az iskola vagy az osztályterem falain belül tapasztalható, annak oka legtöbbször
az iskola falain kívül keresendő. Az okok elsősorban a magyar intézményrendszer működésében, az egyes intézmények
közötti kommunikáció és együttműködés elégtelen voltában
keresendőek az okok. A jogsértések mögött álló mozgatórugók közül feltétlenül megemlítendőek még: a szegénység, a
munkanélküliség, a magyar településszerkezet hiányosságai,
a változatlanul jelenlévő előítéletek, illetve a különböző szereplők írott szabályokhoz, joghoz való viszonya.
Magyarországon mind több problémát jelentenek a tanulási és
beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek az iskolában. A
gyerekek jelentősnek mondható részére jellemző az alap-készségek hiánya (kiemelkedően a kommunikációs készségek hiányoznak). Bekerülve az iskolába sok esetben nem értik, hogy mit
mond a tanító, tömeges méretűvé válik körükben a hiányzás, illetve a magántanulóvá válás. Interjúinkból, résztvevő-megfigyelési tapasztalatainkból, illetve a korábbi kutatások alapján úgy
tűnik, hogy az iskola elsősorban elvárja a szociális készségek
meglétét, azonban azokat nem mindig képes megtanítani.
A hátrányos helyzetűek közül különösen veszélyeztetettek a
romák, az eltérő képességű, speciális oktatási-nevelési szükségletű tanulók és szüleik. Ma még jellemző, hogy a hátrányos helyzetű tanulót az iskola »problémásnak« észleli,
továbbá sok esetben tesznek a közoktatás világában érintettek egyenlőségjelet a romák és a hátrányos helyzetűek, valamint a romák és a pedagógiai problémát jelentő tanulók közé. Ameddig a többségi társadalom tagjai körében tapasztalható iskoláztatással kapcsolatos kötelességszegések sorát az
iskola a társadalmi körülményeknek és a szegénységnek tulajdonítja, addig nem egyszer fordul elő, hogy a romák esetében ugyanezeket a jelenségeket az önhiba számlájára írják a
pedagógusok és az iskolavezetők.
A jogsértések okainak hátterében az ismeretek és készségek hiánya áll, kiemelten pedig, ahogy már említettük, a
kommunikációs készségek hiánya szembetűnő. Amiként a
pedagógusokra és általában az oktatás intézményrendszerére
jellemző a kommunikáció elégtelen volta és hiányossága, a
másik iskolában zajló gyakorlat, a másik etnikai csoport stb.
nem ismerete, úgy a diákokra is igaz, hogy nagyon kevéssé
van lehetőségük az iskolában a kommunikáció megfelelő
módjainak elsajátítására. Ehelyett mind több, egymástól elszigetelt ismeretet kénytelenek elsajátítani.
Az is jól kiolvasható a kutatás eredményeiből, hogy Magyarországon egyelőre nincs közmegegyezés arról, hogy

Összefoglalva
2003-ban azoknak a gyerekeknek, akik a szociálisan hátrányos helyzetűek, a romák, a fogyatékosok csoportjához voltak sorolhatóak, szignifikánsan nagyobb valószínűséggel sérültek a jogai a közoktatásban, mint társaiknak. A gyerekek
jogainak sérülése szorosan együtt jár a közoktatás többi szereplői jogainak sérülésével, vagyis a legtöbb esetben a szülők
és a pedagógusok közoktatási jogérvényesülése is aggályos.
A jogsértések és a kötelezettségszegések az esetek túlnyomó
többségében az osztály vagy az iskolai falain belül válnak
láthatóvá, egyéni sorsokban és továbbtanulási zsákutcákban
jelennek meg, okaik azonban a legtöbbször az iskola falain
kívül, a társadalmi intézményrendszer működésében, a magyar társadalom szerkezetében keresendőek. Kiemelkedő
szerepe van a szegénységnek, a települések adta kedvezőtlen
tér-szerkezetnek, az aprófalvak kiszolgáltatottságának, valamint a tájékoztatás elégtelenségének, a tájékozódási lehetőségek hiányának, továbbá a pedagógusképzés hiányosságainak,
az öngerjesztő módon egyre növekvő követelményeknek. A
kutatás által vázolt pillanatfelvétel mögött a leginkább a szereplők közötti kommunikáció elégtelensége, illetve a szereplők közötti együttműködés hiánya rejlik.
LIGETI GYÖRGY PHD
kla@szochalo.hu
13

ÁTVÁLTOZÓ - HÁLÓ

ST

PO

A

ÓL
KB
N
DÁ
LÁ

gyar demokrácia állapotát minősíti, hogy gyengeségből és érdekből, taktikázásból az államot megjelenítő
kormányzatok folyamatosan engednek az egyházak
követeléseinek vagy éppen kiszolgálják azokat.
Az egyházakról, mint intézményekről, s nem a vallásos meggyőződésből valóban a választott ügyet szolgáló egyes emberekről beszélek. A kettő többször válik szét, mint amennyire összevonható lenne.
Ezek után nem szemezgetek az ajánlott technikák között, alkalmazhatóságuk a szakmai alapon működő
humánszolgáltató non-profit szervezetek számára alárendelt a fenti elvi kérdésekhez képest. S mindenek előtt ez utóbbiakban kellene határozottan és tisztán
látnunk, s nem technikákban gondolkodnunk. A hitelesség és a
szakszerűség dimenzióiban kellene
megerősíteni a fenntarthatóság és a
fejlesztés financiális forrásait. Ez
lenne az NCA feladata!
VARSÁNYI ERIKA
varsanyie@dravanet.hu

Felhívás az egyházi
szervezetektől tanulásra?

Gosztonyi Géza az egyházi szervezetek
forrásszerző tevékenységét követendő gyakorlatként mutatja be a non-profit szervezetek számára.
(HÁLÓ 2004. június, 1-7. oldal) Valóban sok olyan
technikai fogást alkalmaznak az egyházak, amelyekkel működésüket biztosítják, csak több elvi kérdést is
felvet ez a gyakorlat:
Mindenekelőtt: amennyiben ilyen „tehetségesek” az
egyházak a pénzszerzésben, még határozottabban tiltakozni kellene az állam részéről –
a mi pénzünkből – nyújtott támogatásuk ellen.
Folyamatos követelésük a költségvetési támogatásukra ugyanazt szolgálja, mint adományszerzési gyakorlatuk, nevezetesen a szervezet
erősítése révén hatalmuk növelését.
Azt a hatalmat, amit pedig az egyházak gyakorolnak, nem tartom követendőnek a non-profit
szervezetek számára. Az egyházak részéről
nyújtott segítség ugyanis mindig hatalmat közvetít: a másik ember bekebelezését.
A gondolkodás, a test, az emberi kapcsolatok,
sőt a közvetlen politikai gyakorlat feletti kontroll a különböző egyházak esetében ugyan eltérő, de közös bennük, hogy a segítség egyben a
szervezet befolyását is közvetíti.
Van olyan egyházi közösség, amelynek tagjai
önként nem kis összeggel támogatják szervezetüket, s
eléggé látványos az a módszer, ahogy a hívők tömege
részesévé válik a tömegpszichózisnak. Bizonyára
nem fogtam fel a tanulságul idézett esetekben rejlő
lényeget, amikor értetlenül olvasom pl. a Hit Gyülekezetével kapcsolatban megfogalmazott állításokat,
többek között a nyílt jövedelembevallás gyakorlatát
az egyházi szertartás során. Így is lehet pénzt szerezni, de az agyzsibbasztás talán mégsem tartozik a szociális munka módszerei közé.
A keresztény egyházak évszázadok során kiépített intézményhálózattal rendelkeznek, s mint tudható, számos non-profit szervezet külföldi egyházi szervezetektől kapott támogatással működik.
A pénzszerzés gyakorlatában történelmük során kifinomult és nyers módszereket egyaránt alkalmaztak, s
mai technikájukat nem tudom elvonatkoztatni attól a
hittérítő és sokszor az emberi személyiséget megalázó, a mai közéletet is fertőző tevékenységüktől, amely a legélesebben áll szemben Kant erkölcsi imperatívuszával, azaz a másik ember instrumentalizálásának tilalmával. Az adományszerzés- és nyújtás meggyőződésem szerint, az egyházi gyakorlatban a másik
embert eszközzé fokozza le a szervezet legitimálása
érdekében.
Az egyházakkal szembeni elhatárolódást történelmileg a szekularizáció folyamata alapozza meg, s a ma-

Erika!
Úgy látom kissé elragadtak az indulataid, és ezért
mást olvastál ki az írásomból, mit ami abban szerintem benne van.
Én a hasonlóságokat kerestem, Te a különbségeket
láttad meg. Én az egyházi adomány-gyűjtésben a civil
„fándrézelés” archetípusát véltem felfedezni. Te kígyót-békát kiabálsz az egyházakra, és gyakorlatilag
kiközösíted őket a társadalomból. Kérlek, gondold
csak végig, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy „a mi
pénzünkből”? Ugyebár az állami adóforintokra gondolsz - amit mindannyian adunk össze, hívők és nem
hívők egyaránt. Tehát az állami adójövedelem valóban „a mi pénzünk”, azaz: mindannyiunké. Viszont
úgy érzem, hogy a Te szóhasználatodban a „mi” csak
a nem hívőkre vonatkozik. Vagyis a mondatoddal azt
panaszolod fel, hogy a hívők lenyúlják a nem hívők
adóforintjait is. Ezzel a gondolatsorral nem tudok
egyetérteni.
Azzal viszont már igen - bár Te nem így érvelsz -,
hogy célszerű lenne itthon is különválasztanunk az
egyházak hitéleti és egyéb (karitatív, oktatási, környezetvédelmi, stb.) tevékenységét. Én Amerikában
értettem meg a szekularizáció lényegét. Ott, ahol
minden város telefonkönyve zsúfolásig teli van a legkülönfélébb egyházakkal, a non-profit szektorba
tartozó egyházi szervezetek egyetlen árva centet se
kapnak az állami adóforintokból. Ismétlem: sem-
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mit! Az egyházakról levált karitatív (stb.) szervezetek
pedig ugyanazon pályázati rendszerben versenyeznek
a támogatási forrásokért, mint bármely más civil szervezet - hisz ők is azok. Önálló jogi személyiségek,
önálló bankszámlával, önálló, belső döntéshozatali
mechanizmussal - mint bármely más civil szervezet.
Ehhez azonban le kellett zajlania annak a szekularizációs folyamatnak, amelynek szükségességéről és lehetségességéről itthon eléggé megoszlanak a vélemények.
Azt írod: „Az egyházak részéről nyújtott segítség ugyanis mindig hatalmat közvetít: a másik ember bekebelezését.” Mire alapozod ezt? Ha pl. a téli teajáraton
szolgálatot teljesítő katolikus paptól megkérdezi az egyik hajléktalan, hogy: „Atyám, van-e túlvilág?”, akkor erre vajon válaszolhat-e mást, mint azt, hogy: „Igen”. Persze annyit még a kedvedért hozzátehet, hogy
„… én így hiszem”.
Én ezt így tartom természetesnek. Miért is kellene
bárkinek a saját meggyőződését véka alá rejteni. Nem
kell. (Neked sem kell.) Illetve akkor nem kell, ha a
kliens kifejezetten arra kérdez rá. A „térítő/hitéleti”
funkció és a „karitatív/szolgáltató” jellegű funkció
sorrendje azonban már nem mindegy. Az előbbi sosem előzheti meg az utóbbit. Nos, hát Amerikában ezért nem kapnak az egyházak egy centet se az állami /
önkormányzati adóbevételekből. Ők két alapkategóriára bontják a non-profit szektort: (1.) „önhasznú” (private benefit) és (2.) „közhasznú” (public benefit) szervezetek csoportjára. Az előbbibe tartoznak
pl. a pártok, szakszervezetek, egyházak, míg az utóbbiba az egyesületek és az alapítványok. Az „önhasznú” a tagjai számára, a „közhasznú” a „köz”-nek
szolgáltat. A „köz” tehát mindenek feletti előnyt élvez az „ön”-nel szemben. Tudom, mindez Neked sem
újdonság. A szekularizáció (az állam és az egyház
szétválasztásának) szükségességét illetően tehát egyetértünk. Abban viszont nem, hogy miközben én
hajlandó vagyok meglátni pl. a Hit Gyülekezete tevékenységében a nonprofit szektor számára fontos üzenetet is (miközben az ő világnézetüktől elképesztő távolságokban van az enyém), Te ezt nem vállalod be.
Hát ennyi a különbség, és ez bizony nem kevés.
De hisz’ minden szervezet a saját befolyásának növelésére is hajt. Mi ebben a baj? Én bizony nem szívesen élnék olyan országban, ahol - mondjuk - lobbyzási tilalom lenne. Ami ellen Te prüszkölsz, az a bármely ideológia manipulatív hatalomgyakorlása az
adott (világ)nézet hívei/követői felett. Ezt én is elítélem, de ez szerintem egyáltalán nem egyházi specifikum, hiszen ez a viselkedés számos nem-egyházi
szervezetre ugyanannyira jellemző, mint némely egyházira.
Mit mondhatnék még? Békét Neked! Békét nekünk!
Még akkor is, ha ez itt túl patetikusan hangzik...
GOSZTONYI GÉZA
gosztonyi@budapest.hu

A 2003 májusában 600 szakember részvételével lezajlott
konferencia megismétlésén dolgoznak a szervezők. Az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke nem csak székhelyére várja a
gyerekkel foglalkozókat, de a műhelyében folyó munkákat is bemutatja, mindenekelőtt a gyerekek és családok kirekesztéséről folyó kutatás legújabb eredményeit. A
„MindenGyerek”-en lehet majd először hallani a 2004
őszén folyó nagymintás ifjúságkutatás első eredményeiről
is.
Az első „MindenGyerek” értékelésében azt emelték ki a részvevők, hogy interaktív részvételi lehetőséget biztosított, így most
is aktív együttgondolkodásra lehetőséget adó másfél órás programelemeket kérnek a szervezők. A tavalyihoz hasonlóan most
is 120-nál több elemből válogatva állíthatja össze minden részvevő a maga programját a konferencia 9 idősávjában.
A szervezői kör változatlan: a Tanszék, a Hilscher Szociálpolitikai Egyesület és a Gyerekparadicsom Alapítvány. A szervezők népművelő-hallgatókat is befogadnak a szervezésbe - szakmai gyakorlatként, illetve a lebonyolításba - önkéntesként - szociálismunkás-hallgatókat az ELTE-ről és Győrből. Újítás, hogy
nappali tagozatos egyetemistáknak akkor adnak díjfizetés
nélküli részvételi lehetőséget, ha azok részt vállalnak a feladatokból – pl. hostessként kísérik azokat az előadókat,
akiknek a programjaira amúgy is beülnének.
Újítás, hogy a „MindenGyerek”-et teljesen nyílt kíván lenni
a fogyatékossággal élők előtt. Nem csak a helyszín akadálymentes, de a szervezők a jelentkezéskor minden részvevőtől
személyes közreműködést kérnek annak érdekében, hogy ténylegesen el is jussanak fogyatékossággal élő szakemberek, civil
szervezeti emberek a konferenciára. A „MindenGyerek” részvevőitől azt várják a szervezők, hogy segítsenek a fogyatékkal élőknek a konferenciára szállításában, vagy helyszíni
segítésében. A jeltolmácsolni tudóktól pedig azt kérik, hogy
azokon a programokon, amelyeken amúgy is részt vesznek,
igény szerint jeltolmácsoljanak.
A szervezés, a programelemek egyeztetése már gőzerővel folyik. A szervezők mind a tavalyi részvevőktől, mind a közreműködőktől személyes ajánlatokat kértek mások meghívására,
illetve a témákra vonatkozó javaslatokat.
A tervek szerint október végére áll össze a program és november 2-tól lehet majd jelentkezni a www.mindengyerek.hu
honlapon, ahol addig is folyamatosan jelennek majd meg információk a programról.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
az Egészségügyi és Szociális Minisztérium és
a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
(még az előző kormányzati formációban) már
döntött a „MindenGyerek” támogatásáról. További támogatásokról is zajlik némi egyeztetés,
illetve pályázatok elbírálására is várnak a szervezők. Így remélik, hogy 2005. január 24-26án ismét lehet „MindenGyerek” az ELTE
lágymányosi kampuszán.
TÓBIÁS LÁSZLÓ
parakid@ngo.hu
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