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BEKÖSZÖNTŐ

“Hálót fon az est, a nagy
barna pók...” Juhász Gyula versét már régen dédelBevezető
getem, hogy e kép és a beEzt a könyvet azzal a vízióval írtam, hogy 95 éves vagyok és
lőle kiolvasható üzenet
egy idősek részére fenntartott otthonban élek. Most keltem
zsenialitását profán szakfel; miután megnéztem az e-mail-jeimet, keresgélek kicsit a
mai problémák megvilágívilághálón, mert készülök az előadásomra. Ma vendégeket
tásában hasznosíthassam.
várunk: kelet-burundiból érkezik egy szakmai delegáció, s
„HÁLÓ”-nk mostani számint az otthontanács elnökének, nekem kell fogadnom őket.
ma az est, az alkony előtti
Arra kértek, foglaljam össze számukra röviden: mit is kell
tisztelet jegyében szüleminőségi idősgondozás alatt érteni.
tett, az időseknek nyújtott
Rájöttem - ez az első felismerésem - hogy már a cím se jó!
támogató szolgáltatások
Mi az hogy idős - g o n d o z á s ? Talán gondozó-gondozás
minőségét állítottuk a köinkább! Elképesztő, mit kell vesződni egy újonnan érkezett
zéppontba. Azonban ennél
szakápoló betanításával, mire kezdi sejteni, hogyan is műköa szerkesztői szándéknál
dik a mi kis köztársaságunk, vagy még inkább mini városmélyebb tartalom is beleállamunk, ahol a többiek akaratából most épp én töltöm be a
látható a versbe, s épp ez
polgármesteri funkciót! Arról nem is beszélve, hogy a saját
az, ami miatt ezzel nyiidőm és az itt élők idejének nagy része is azzal telik, hogy
tunk: Ha
szóval tartjuk a személyzetet.
az estét, az
Mit összeunatkoznának szealkonyt az élet utolsó szakaszával, az öregkorral 1. Miért vált fontossá a minőség
gények, ha mi nem foglalkozazonosítjuk, s a társadalom komolyan veszi, mi több
nánk a lelkükkel! Sose felejtem
a jóléti rendszerekben?
megbecsüli a korban tükröződő tapasztalatokat és
el megkérdezni, mi van a gyere2. Milyen megoldások születtek?
bölcsességet, bizony fontos élet-szervező erőhöz jukekkel, meg vannak-e elégedve
3. Melyek az előnyei?
tunk.
az új autóval, vagy hogyan tölAz a szakmai etikai paradigma rejtezik e kép mö- 4. Hogyan kell strukturált
tötték a nyaralást a Costa Bravagött, hogy akkor és csakis akkor beszélhetünk hatéönértékelésen alapuló adaptív
n. Ez a figyelmesség - azt hikonyságról az idős-ellátásban, ha ezt az ellátottak
szem - természetes, számtalan
minőségfejlesztést folytatni?
megelégedettséggel fogadják. Többet, mást csak
egyéb elfoglaltságom mellett is.
úgy tudunk nyújtani az otthonainkban, ha kinyitjuk
Miről beszéljek hát a keleta kapukat és minden erőfeszítésünkkel azon leszünk, hogy olyan eburundi kollégáknak? Nem lesz könnyű feladat a mondanrősre fonjuk a külvilággal meglévő kapcsolataink szálait, amennyidóm összeállítása, mert a jót könnyen megszokja az ember,
re csak bírjuk, mert ezek az erős fonatok adnak értelmet és értéket
természetesnek veszi, és már nem tulajdonít neki kellő fonaz életnek, az életkornak.
tosságot.
Legyenek tehát szellemi, közösségi központok az idősotthonok,
Lesznek dolgok, - egyébként is - amiket meg sem kell emlí-klubok, ahová bárki szívesen megy, mert ott nem csak kedvessétenem, mert láthatóak mindenki számára. Az, hogy itt naget és melegséget talál, de választ is kaphat kérdéseire. Nekünk,
gyon magas az átlagéletkor, s hogy férfiak is vannak szép
gondozóknak, a szakmai szolgáltatóknak abból az alapállásból kell
számmal; vagy az, hogy „szabad határainkon” ki- s beáramközelítenünk a munkánkhoz, hogy a nálunk élők hozzátartozói nem
lik az élet, hogy mi is szerves részét alkotjuk helyi társadacsak lányaik, fiaik, akik megszorultságukban ránk bízták szüleiket,
lomnak, s többféle fontos küldetést látunk el a nálunk elesetde hozzájuk tartozónak kell tekinteni mindenkit, aki a településen
tebbek, vagy a gyerekek körül - szóval mindez akkor is
él és csak nyerhet azzal, ha találkozik öregjeivel, megismeri gonszembeötlő, ha nem hangsúlyozza külön az ember. Ez nem
dolkodásukat, véleményüket. ESZIK ZOLTÁN < eszik@ella.hu >
(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

egy gettó, de még csak nem is egy sziget! Sokkal inkább szabadidős és közösségi központként azonosítanám otthonunkat.
Ennek a minőségéről kellene, hogy szóljak a vendégeknek. A
fentieken túl ez a feladat azért sem könnyű, mert van itt több
dolog, amivel szemben nekem kifogásaim lennének. Az a helyzet, ami majd ma őket fogadja, az egy kompromisszum eredménye. Ezt bizony úgy alkudtuk ki egymástól, mi (a lakók), a
fenntartó (az önkormányzat), és a munkatársak.
Mindenkinek engednie kellett egy kicsit, s ebből fakadóan nem
olyan olcsó az üzemeltetés, mint ahogy azt a finanszírozó szeretné, nem is annyira ápoló-otthon, ahogy azt az alkalmazottak
egy része el tudná képzelni, s nem is annyira full-komfortos,
mint ahogy azt az itt lakók elbírnák!
De mert egy hosszú távú szisztematikus program garantálja,
hogy minden rázós kérdés és minden vélt vagy valós szükséglet
megvizsgálásra kerüljön, a felek nyugodtak lehetnek abban,
hogy érdekeik rovására nem születnek döntések!
A minőség legfontosabb feltétele ez az egyeztetési folyamat, amelyben kompetens felek vesznek részt. Az otthonlakók illetékessége alapját saját szükségleteik jelentik, az alkalmazottakét
pedig az, hogy itt töltik a munkaidejüket és szakmai, emberi aspirációikat az intézmény keretei között látják kibontakoztathatónak. A finanszírozás oroszlánrészét magára vállaló fenntartó érthetően - értékes szolgáltatást szeretne kapni a pénzéért. Ez
teszi őt hitelessé a saját választói előtt.
Az itt lakók közül azok, akik korlátozott kompetenciákkal élnek, ezt a jogukat hozzátartozóikkal megosztva gyakorolják.
Ezt a modellt az az elv működteti, mely mindenki esetében a
meglévő képességek megőrzésének az igényét helyezi az első
helyre; arra figyelve, hogy helyet, terepet biztosítson gyakorlásukra, mindaddig, amíg jelentős romlás nem áll be kinek-kinek
az állapotában!
Visszazökkenve időskori önmagamból szívesen eljátszom még
egy kicsit a gondolattal, hogy milyen egyszerű - és milyen jó
dolog - a minőség, és mégis milyen hosszú út vezet el hozzá!

Cicero-t is foglalkoztatta az öregség kérdése
„Cato hangoztatja, hogy az életnek megvan a maga
törvényszerű menete, és így az öregség természetes állapot,
tehát nincs miért lázadozni ellene. Négy szempontot
szoktak említeni, úgymond, azok, akik szidalmazzák és
hátrányosnak nevezik az öregkort:
1.
2.
3.
4.

E négy vádpont cáfolatát Cicero szintén Cato szájába adja.
1. Az öregség nem akadályoz a közéleti tevékenységben,
mert öregen is sok mindent lehet tenni a hazáért, s igazán nagy dolgokban bölcs belátásra, helyes ítéletre van
szükség, márpedig az öregség nincs híjával ezeknek a
tulajdonságoknak. Az sem igaz, hogy az emlékezet
gyengülése gátolja az öregeket aktivitásukban: a memóriát dolgoztatni kell, nem lanyhuló szorgalommal, érdeklődéssel újabb és újabb impulzusokkal serkenteni.
2. A test gyengülése teljesen elhanyagolható tényező ...
többet ér az ész a testi erőnél. Különben is, hangzik a
modern nézetekkel egyező felfogás, megfelelő testápolással, edzéssel a testi erő és a memória elvesztésének
sokáig gátat lehet vetni.
3. Az meg egyenesen előnyös, hogy a test már nem kívánja az élvezeteket ... a szenvedélyek elmaradásával együtt jár az érdeklődés növekedése a tudományok iránt.
4. A halál közelsége senkit se ijesszen meg: vagy van túlvilági boldogság, és akkor nincs miért félni, vagy a halál a teljes megsemmisüléssel jár együtt, ebben az esetben pedig nincs több szenvedés. Hozzáteszi azt is, hogy
az öregek már csak azért sem kell, hogy féljenek a halál
közelségétől, mert a pusztulás néha nem az öregekre
sújt, hanem életük virágkorában levő fiatalokra, akiknek
a halála, mondja Cato, olyan: „mint amikor a víztömeg
elfojtja a lángok erejét”, az öregeké pedig „mint amikor
a tűz magától kialszik”.

TALÁLKOZÁS A MINŐSÉGI IDŐSGONDOZÁS PROGRAMJÁVAL
(Egy résztvevő beszámolója a továbbképzésről)
A mindennapi életben már egyre gyakrabban találkozunk a minőség fogalmával, több helyen látjuk a minőségi tanúsítványokat. Minőség az idősgondozásban - egy rózsaszín, ködös álomnak tűnt. Ezzel a gondolattal 2003 őszén találkoztunk először a Humán Fejlesztők meghívójában, melyben a program
ismertetésére hívtak bennünket. Találgattuk, mire számíthatunk. A „minőség” szó megragadott bennünket, de azt, hogy
mit tartalmaz, hogyan lehet kivitelezni, a kérdések özönét hozta
felszínre. Az első gondolataink voltak:
Végre egy pozitív kezdeményezés!
Van-e pénzügyi vonzata?
Mennyi többletmunkát jelent ez majd nekünk?
Ez nemcsak a vezetők közötti beszélgetés volt, hanem az idős
osztály dolgozói között is. Láttuk, hogy ez ügyben lépni kell,
ez lehet a jövő. Ilyen előzmények mellett nagy várakozással és
érdeklődéssel jelentkeztünk a programra. Abban bíztunk, hogy
kérdéseinkre megkapjuk a választ, vagy valami forgatókönyvet, amely alapján elindulhatunk.
(Folytatás a(z) 3. oldalon)

akadályoz a közéleti tevékenységben,
elgyengíti a testet,
megfoszt az élvezetektől, és
közel van a halálhoz.”
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kiderül, hogy a munkatársak maguk állítanak mércéket, tűznek
(Folytatás a(z) 2. oldalról)
ki célokat és határoznak meg feladatokat - saját maguk számáAz első összejövetelen nagy érdeklődés mutatkozott az intézra.
mények részéről. Az ott lévők elmondták miért is van szükség
Mikor idáig eljutottunk a program során, a sok új információ
a minőség biztosításra. Egyrészt, azért mert az állam rálátása
birtokában úgy éreztük, hogy minden érthető és világos, kezkorlátozottá vált a szolgáltatások színvonalára, másrészt a piaci
dődhet a munka. A képzés második szakaszában a tréningeken
szabályok megjelentek a közszférában is (a színvonalasabb elkipróbálhattuk, hogyan fogjuk alkalmazni a mindennapokban a
látás vonzóbb), emellett szakmai igény is.
tanultakat. Kiscsoportokban végeztük a munkát, az érintett szeA program első szakaszában előadásokat hallhattunk arról,
replők bőréve bújva.
hogy mit jelent a minőségfejlesztés a szociális szolgáltatások
Ezáltal megtapasztalhattuk, mi az érdeke az ellátottnak, a fennterületén. Beszéltünk arról, hogy mit gondolunk a minőségről.
tartónak, az intézmény vezetőjének. Elsajátítottuk azt, hogy érA minőség objektíven meghatározható tulajdonságok mely
tékelni tudjuk a helyzeteket, hogyan lehetünk kiszámíthatóak,
szubjektív megítéléseken keresztül jelenik meg. A minőség
ellenőrizhetőek, mérhetőek. Hogyan lehet
nem egy létező doszolgáltatásunk átlátható, mitől lehet a cél
log, hanem tudásminőségi. Természetesen ez nem ment zökból, tapasztalatból,
kenőmentesen, trénereink többször visszakövetelményekből
adták a feladatokat újbóli átgondolásra.
és elvárásokból kell
Hullámhegyek és -völgyek váltották egyfelépíteni.
mást. Volt mikor úgy éreztük, hogy jó úton
A minőségfejlesztés
vagyunk, máskor elbizonytalanodtunk. Sok
célja az ellátás színkérdés és dilemma került előtérbe. Amikor
vonalának javítása
nehézségeink voltak, segítőinktől mindig
az érdekeltek igékaptunk egy új segédanyagot, vagy egy jó
nyeinek figyelembetanácsot, ami átsegített bennünket a holtvételével.
ponton.
Nagy érdeklődéssel
Egyben biztosak voltunk, hogy nem adjuk
hallgattuk milyen tafel. A program végére mégis összeállt a
pasztalatok vannak a
kép, sikerült elindítani a minőségfejlesztés
már alkalmazott tefolyamatát. Egyszerre nem vállaltunk nagy
rületeken. Mi az, adolgokat: kis lépésekben szeretnénk haladmit hasznosítani tuAz igazi könyvet az élet írja!
ni, hiszen még nincs tapasztalatunk, és még
dunk, mi az amiből
sok mindent kell tanulnunk.
okulhatunk. Megismerkedhettünk a különböző minőségfejleszÖsszességében sok hasznos tudást, ismeretet szereztünk, új
tési rendszerekkel, új fogalmak jelentek meg.
gondolkodásmódot tanultunk, hogy meg tudjunk felelni az új
Kiválasztottuk a számunkra megfelelő minőségfejlesztési progkihívásoknak.
ramot. Ez az „Adaptív strukturált önértékelés”-en alapuló
A minőségfejlesztés tehát az a folyamat, amely során a szerepprogram, melynek segítségével terveinket megvalósíthatjuk.
lők (fenntartók, vezetők, munkatársak, ellátottak, hozzátartoElőnyei:
zók) egymással párbeszédet folytatva minőségi célokat tűznek
az intézmény tényleges, meglévő helyzetét veszi
ki s azok megvalósítását folyamatosan értékelik. Ez a szereplők
alapul, ezt tekinti kiindulópontnak;
tudatos és hosszú távú munkája. Bízunk abban, hogy a minőa partnerek folyamatos párbeszédén alapul;
ségfejlesztés munkaformává válik!
a munkatársak szaktudására épít;
NÁDASDINÉ BUGLYÓ ILDIKÓ
szakmai célokat tűz ki.
rehabintnagyhat@freemail.hu
Azért fontos, hogy az egyes intézmények tényleges helyzetét vegyék kiindulási pontnak, mert az intézmények helyzete más és más, és ennek megfelelően
más lesz a minőségfejlesztési folyamat
is. A munkacsoportok helyi szinten saját maguk határozzák meg a minőségi
teljesítményt és célokat.
A szakembereknek lehetőségük van,
hogy tudásuk, tapasztalatuk alapján határozzák meg (a többi érdekcsoport érdekeit figyelembe vételével), hogy mit
akarnak változtatni. Alkalmuk nyílik a
párbeszédre, javul a kommunikáció, kialakul a közös szakmai nyelv. Megtanulják a minőségfejlesztés technikáit,
gondolkodásmódot. A fentiekből tehát
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EGY ZÁRÓDOLGOZAT HATÁSA
Az egészségügyi főiskola védőnő szakos hallgatóinak „gerontológia” c. tantárgy keretén belül gerontológiai gyakorlaton
kell részt venniük. A gyakorlatot egy idősek otthonában töltik
le, 14 héten át, heti 3-3 órában.
A gyakorlat eredménye az alábbi dolgozat. Az egészségügy és a
szociális szféra között egy látens ellentét húzódik, mely olykor
egy-egy dolgozatban nyíltan is megjelenik.
Ebben a félévben van olyan tantárgyam, hogy gerontológia, és
a tantárgyhoz tartozik gyakorlat is, amit egy idősek otthonában
kell eltöltenünk. Amikor meghallottam, meg kell mondanom
őszintén, igen meglepődtem és értetlenül álltam a dolgok előtt,
hogy hogyan fogom tudni megoldani ezt a feladatot, hiszen eddig csak gyerekekkel foglalkoztam, igaz, s úgy éreztem, ők azok, akikkel foglalkozni szeretnék. A meglepődésemnek hangot
is adtam, és kérdeztem: - „Miért van nekünk jóval több gyakorlatunk gerontológiából, mint bölcsődei gyakorlatból?” A válasz: - „Azért, mert a mai magyar társadalom elöregedő társadalom, és így az idősekre is gondot kell fordítanunk.” Következő kérdésem: „De miért a védőnőnek? Mit csinálnak akkor a
szociális munkások?" Válasz: „A védőnő is találkozhat az idősekkel, amikor elmegy családot látogatni, és ha probléma van,
tudjon segíteni, ne álljon ott úgy, mint egy rakás szerencsétlenség - azért.”
Igen, igaz, aki ma diplomát kap a kezébe, annak tájékozottnak
kell lennie, és széles látókörrel kell rendelkeznie. Eszembe jutott, amikor gyakorlaton voltam nyáron a védőnővel és meglátogattunk egy régi nagycsaládot. Értem ez alatt: nagyszülő,
szülő, gyermek, gyermekével. Ez ma már igen ritka, mert a lakáshelyzetünk nem olyan, hogy ezt meg tudnánk oldani. És itt a
és egy szociális otthonban tengetni az életét és várni a halálra.
dédi „belekotyogott” a dédunokája nevelésébe, mindig azt
De a néni nemcsak festett, hanem igenis tisztában volt a kor elmondta: „…te is ezt kaptad, és nézd, milyen szép kis egészséges
várásaival:
gyermek lettél, szerinted én bántani akarom a kis dédunokámat,
– „Ma már elengedhetetlen a diploma.” – „Májusban csatlagyermekem?” És igen, a védőnő meghallgatja a nagyit vagy a
kozunk az Európai Unióhoz.” – „Virágzik a feketekereskededédnagymamát, és kompromisszumos megoldást keres, ha van
lem.” – „Rossz a közbiztonság.” – „Kevés a nyugdíj.”
rá lehetőség, vagy megpróbálja meggyőzni az ő saját véleméVoltak pillanatok, amikor a nénivel beszélgetve úgy éreztem,
nyéről, de persze csak finoman és tapintatosan.
mintha nem is egy 79 éves idős nő ülne velem szemben, hanem
Úgy gondoltam, fenébe a töprengéssel és az önsajnálattal, ezt
körülbelül csak egy 50 éves nő. Ez igen kellemes csalódás volt
meg kell csinálnom, és ki kell bírnom. Tehát tettem a dolgomat
számomra!
és elindultam a csoporttársaimmal a gyakorlati helyre. Az első
De azért nem illik elfelejtkezni azokról a pillanatokról, amikor
alkalommal Judit bemutatta nekünk az otthont, és elmondta,
a néni a múltjáról, a fiatalságáról beszélt (természetesen ezek a
hogy kik kerülnek ide és milyen feltételekkel. Aztán a gyakorpillanatok jóval hosszabbak, mélyebbek, bensőségesebbek és
lataim során nagyon sok érdekes idős emberrel sikerült megismeghatóbbak voltak, mint a puszta valóság). Ő mindig azt
merkednem – és kezdtem azt érezni, hogy ezek a gyakorlatok
mondta, hogy inkább beszél a múltjáról, mint a „nyomorúságánem is olyan „szörnyűek”, mint ahogy én ezt gondoltam!
ról”, mert ilyen szép, fiatal lányoknak nem szabad hallani a sok
Megismerkedtem egy nénivel, aki idős kora ellenére képeket
szörnyű dologról, arra még van időnk, hogy megtapasztaljuk,
fest. Nagy élménnyel mesélt festményeiről és azok történetéről, és
hogy milyen is ez a világ valójában.
még nagyobb élménnyel mutoA néni annyira megszeretett minket,
„….úgy vegyük birtokba önmagunkat, mint agatta és ajánlotta ezeket nekünk.
hogy adott nekünk két festményt, ahogy egy művész birtokolja a művét. Legalább
A néni úgy gondolta, hogy nem
mit ő festett. Ez nagyon megható
annyit elmondhatunk az eljövendő világnak vagy
szabad idős korunkban sem elvolt!
magunknak, ha más nem figyel oda: ez voltam –
hagyni magunkat, hanem hasznos
Ez a gyakorlat olyan gyorsan eltelt,
vagy nagyobb önbizalommal akár azt is, hogy: ez
részét kell képezni a társadalhogy észre sem vettük, milyen gyorvoltam és vagyok valóban.”
munknak. Ő úgy gondolta, hogy
san elszaladt az a három óra, amit
(Malcolm Cowley)
ha fest, ezzel több hasznára van a
ott kellett töltenünk. Én saját magatársadalomnak, mintha sírna-rína,
mon csodálkoztam, és egy kicsit lelhogy milyen rossz megöregedni
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kiismeret-furdalásom is volt a hozzáállásom miatt. Úgy gondoltam, nem kellett volna ennyire negatívan hozzáállni a dolgokhoz, és akkor nem lettem volna annyira frusztrált a gerontológia
gyakorlatom miatt. De valahogy ez a dolog nagyon pozitívan
csapódott le bennem, lehet azért, mert nagyon „rossz” dologra
számítottam.
Nagy örömömre nagyon kellemes élmény volt!
De a gyakorlatok „leg-leg-leg”-e az volt, amikor Jutka beültetett
minket a társalgóba, és azt mondta, hogy mindjárt küld be hozzánk egy nénit beszélgetni. Amíg nem jött a néni, addig egymással beszélgettünk. Egyszer csak megjelent egy kedves, aranyos, jópofa, huncut néni. Jól beszélgettünk a nénivel, elmondta
búját, baját, bánatát persze meg az örömét. De egyszer csak nyílik az ajtó és a kedves festő néni, és a barátnője csatlakozik a
társaságunkhoz. Elkezdtünk beszélgetni, és minden nagyon
szép és jó volt pár percig, aztán kiderült, „három dudás” nem igen fér meg egy csárdában. Először csak egymás mellett kezdtek el beszélgetni, utána egymás szavába vágtak, és ezt követte,
hogy leintették egymást: „Most én beszélek, te meg hallgass!”
Idézem: „Légy szíves, én a lányoknak egy verset szeretnék elmondani, és úgy nem tudom, ha te folyton beszélsz.” Csend lett
és harag! A néni elkezdte a verset és szavalta, szavalta … és
szavalta.
A megsértődött néni csak ott ült és elvolt magának. Amikor vége lett a versnek, mégis neki volt az az ötlete, hogy tapsoljuk
meg a „művésznőt” a szép előadásért. De ebben egy adag gúny
is volt, és most a másik néni sértődött meg.
Mind a ketten bizonygatták, hogy ők nem haragudtak egymásra,
sőt! De azért lehetett látni és érezni, hogy igen feszült volt a
helyzet, és igen nehéz volt uralnunk a kialakult helyzetet, de
úgy vettem észre, hogy sikerült.
Szépen csendben, a pici társalgóban kialakult három csoport, és
mind a három nénire 4-5 lány figyelt, és „teljesen azonosult” az
ő problémájával. Elgondolkodtam, hogy ez a szituáció igenis
ismerős, mert ezt a helyzetet tapasztaltam a bölcsődében is.
Csak ott a gyermekek versengtek az odafigyelésünkért és a

szeretetünkért. Itt a bizonyíték, hogy egész életünk során
szükségünk van odafigyelésre, szeretetre és törődésre. Teljesen
mindegy, hogy hol vagyunk: bölcsőde, óvoda, iskola, munkahely, szociális otthon.
SZANICA KRISZTINA
III. évfolyamos védőnő

ADALÉKOK A MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓ
KIALAKÍTÁSÁHOZ A SZOCIÁLIS
ELLÁTÓRENDSZERBEN

VÁRKONYI ZOLTÁN *
I. Rövid összefoglaló az EU tagországok minőségfejlesztési
törekvéseinek tapasztalatairól. (e területen indított kutatási program eredményei alapján)
Az Európai Bizottság kérésére a European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions 2001-ben egy
átfogó kutatási programot indított „Minőség a szociális közszolgáltatások területén” címmel. A kutatás célja volt annak
vizsgálata, hogy a szociális szolgáltatások területén a legutóbbi
időszakban megvalósított (minőségügyi) reformok és tapasztalt
változások hogyan hatnak a szolgáltatások minőségére és a szociális szektorban dolgozók munkakörülményeire. A kutatási
program keretében 10 EU tagországban végeztek átfogó vizsgálatot, amelynek részeként megvizsgálták a minőség biztosítására, fejlesztésére irányuló különböző szintű törekvéseket, kezdeményezéseket, valamint esettanulmányok is készültek különféle
célcsoportok részére biztosított szolgáltatások minőségfejlesztéséhez kapcsolódóan. Öt további országban kiegészítő kutatásokat folytattak. A kutatási program legfontosabb megállapításai a következők:
Egyre nagyobb az igény országos szinten összehangolt stratégiák és intézkedési keretek kialakítására a minőség fej(Folytatás a(z) 6. oldalon)

*= Előadás a Társulás a minőségi idősgondozásért Phare Access projekt zárókonferenciáján. (Debrecen, 2004.)
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sztenderdek és mérési módszerek kialakításában, és
rugalmasságot, teret adva a helyi igények, nézőpontok érvényesülésének annak érdekében, hogy a minőségfejlesztés
célszerű, releváns és gyakorlatias legyen.

(Folytatás a(z) 5. oldalról)

lesztés érdekében. A legtöbb országban jelentős eredményeket értek el e téren.
A legtöbb országban a reformfolyamatok központi célkitűzése a felhasználók felhatalmazása és aktív részvételének
biztosítása (a szolgáltatások kialakításában).
A szolgáltatások egyre specifikusabban meghatározott társadalmi csoportokat céloznak meg komplex szolgáltatási csomagok kialakításán és összehangolt szervezésén keresztül.
A non-profit, civil szervezetek, a szociális gazdaság szereplőinek bevonása és a szolgáltatások kiszerződése egyre közkeletűbbé válik.
A szociális szolgáltatások területén a legfőbb minőségfejlesztési trend a központilag
kialakított sztenderdekről való áttérés a helyileg meghatározott sztenderdekre. (Különösképpen igaz ez az angolszász országokban.)
Egyre inkább szükségessé válik a jó szolgáltatási minőség, a felhasználói jogosultságok és munkakörülmények indikátorainak kidolgozása, amelyek segítségével helyi sztenderdek határozhatók meg.
Minőségbiztosítási rendszerek, mechanizmusok bevezetése, szervezeti reflexió és
önértékelési programok azokban az esetekben voltak eredményesek, amelyekben a
dolgozók részt vettek a munkakörök, feladatok és a szolgáltatások kialakításában, ahol a minőségfejlesztés team-munkában zajlott és rugalmas és nyílt vezetési
módszereket alkalmaztak.
A gondozási szolgáltatásokban elindult innovációs és reformfolyamatokat a decentralizáció, az informálisan gondozók támogatási forrásainak megnövekedése, az intézmények
közötti együttműködés és közös komplex szolgáltatási csomagok tervezése és kialakítása jellemezte.
A tartós munkanélkülieket megcélzó munkaerő-piaci integrációs programok és a szociális segítségnyújtás összehangolása új, komplex szolgáltatási struktúrák kialakulását eredményezett.
A szociális (köz-)szolgáltatások tekintetében a minőség megközelítése jelentős különbségeket mutat az EU tagországok gyakorlatában. (Ez egyáltalán nem meglepő, ha arra gondolunk,
hogy a szociális ellátások szervezésének alapelvei mennyire eltérnek az egyes tagországokban.) Mindemellett elmondható,
hogy mindenütt egyre intenzívebben foglalkoznak a szolgáltatási minőség meghatározásával és fejlesztésével. Az esettanulmányok azt mutatják, hogy nincs egyetlen modell, amely egyedülállóan alkalmazható a szociális szolgáltatások esetében. Ez
különösen igaz, ha figyelembe vesszük mennyire különbözőek
az egyes kliens csoportok problémái, szükségletei és képességeik a szolgáltatásfejlesztésben való részvétel módját illetően.

Partnerség és részvétel (participáció)
Kutatások azt mutatják, hogy a minőségfejlesztés központi kérdése a dolgozók, a felhasználók és hozzátartozóik, valamint a
helyi partnerek sikeres bevonása és aktív részvétele a minőségfejlesztésben. Nagyon különböző megközelítések és megoldások léteznek. A legjobb gyakorlati példák a
partnerség és a részvételi elv fontosságát támasztják alá minden szinten (helyi, regionális
és országos szinteken egyaránt). Partnerség az
előfeltétele az összehangolt, komplex szolgáltatások kialakításának - új munkaszervezési
módok alkalmazása, új gondolkodási megközelítések, új szolgáltatásszervezési stratégiák és
új kapcsolatok kialakulásának elősegítése által.
Minden minőségügyi kezdeményezés középpontjában a felhasználók bevonása, valamint azok a módszerek állnak, amelyek lehetővé teszik a szakmai célkitűzések, a szociális szakemberek fejlesztési elképzeléseinek és a felhasználók érdekeinek és szükségleteinek összehangolását.
Ennek alapján a szolgáltatási minőség biztosítása céljából fontosnak tekinthető felhasználóorientált minőségfejlesztési rendszerek kifejlesztése, a minőségfejlesztésben partnerségi megközelítések és a részvételi keretek kialakítása.
A szolgáltatások összehangolása és integrálása
A szociális kirekesztődéshez kapcsolódó komplex igények és
kockázati tényezők szükségessé teszik a szektoron belül és a
szektorok határait átlépő komplex szolgáltatáscsomagok kialakítását, amely egyre inkább fontossá válik a hátrányos helyzetű
és marginalizált csoportok hatékony segítése, minőségi szolgáltatások kialakítása szempontjából.
Munkakörülmények és munkafeltételek javítása
A munkafeltételek, a munkakörülmények minősége a szociális
szolgáltatásokban jelentősen befolyásolja a szolgáltatási minőséget. A szakemberek, dolgozók kompetenciáinak fejlesztése, a
folyamatos szakmai fejlesztés és képzés elengedhetetlen ahhoz,
hogy a szolgáltatások rugalmasak legyenek és megfeleljenek a
kliensek állandóan változó igényeinek és elvárásainak.
A szociális szolgáltatásokban túlnyomó mértékben nők dolgoznak, ezért nagyon fontos a munkáltatói érzékenység és figyelem
a család és munkahely elvárásainak összeegyeztetésére, és ehhez megfelelő támogatás biztosítása pl. igényekhez igazodó
munkaszervezéssel.
Értékelés
A szociális ellátások jövőbeni fejlesztése nagymértékben függ a
szolgáltató rendszerek és eredményeik kiértékelésének, valamint a legjobb megoldások kikristályosításának eredményességétől. Legjobb megoldások („best practice”) a minőségfejlesztés területén:
Participativ megközelítések - ahol a minőség a felhasználók
autonómiájához és választásaihoz kötődik;

Minőségfejlesztés
A szolgáltatások minőségének sikeres fejlesztése általánosan
megkívánja:
a kvalitatív és kvantitatív értékelési módszerek együttes alkalmazását,
minden érintett részvételét a jól alkalmazható minőségi
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A felhasználók felhatalmazása és bevonása a gondozás tervezésébe (pl. gondozási csomagok kidolgozásán keresztül,
munka/képzési tervek stb.), a felhasználók felkészítése ill.
képessé tétele arra, hogy saját gondozási csomagjaikat öszszeállítsák;
Minőségfejlesztés - amely magában foglalja az önértékelés
célszerűen kiválasztott és praktikus módszereit, és amely a
felhasználók és a közvetlenül velük foglalkozó dolgozók
részvételével valósul meg;
Minőség-célkitűzések - amelyek relevánsak és adaptálhatók
a helyi feltételrendszerben, a felhasználók bevonásával és
visszacsatolási mechanizmusokon keresztül,
Minőség-sztenderdek - amelyeket a dolgozók, a vezetőség, a
felhasználók és hozzátartozóik partnerségben alakítanak ki,
például valamilyen minőségügyi team-munka keretei között
(minőségügyi csoportok, minőség fejlesztők, minőség díjak
felállításán és/vagy más belső minőségbiztosítási technikák
alkalmazásán keresztül).

nak a decentralizációtól remélt kedvező hatások. (Ezért például
akkreditációra épülő rendszereket általában olyan szolgáltatási
szektorokban alkalmaznak, amelyekben közvetlenül az állam a
megrendelő lásd. felsőoktatás vagy felnőttoktatás.)
A tapasztalatok szerint a központilag kialakított sztenderdekre
épülő rendszereknek, amellett hogy a gyengén teljesítő szolgáltatóknál elősegítik a sztenderdek által meghatározott színvonal
elérését, hosszabb távon számos negatív következménye van a
minőség tekintetében:
Mivel a minőségi szolgáltatás kritériuma, vagy a működés
kizárólagos feltétele a központi sztenderdek betartása, az ellátórendszer fejlődési képessége lecsökken, a rendszer nem
érzékeny a helyi igények változásai iránt. Minél konkrétabb,
részletesebb a központi sztenderdek rendszere, annál merevebbé válik a szolgáltató rendszer.
Teljesítmény/minőség visszaesése figyelhető meg - hoszszabb távon - azoknál a szervezeteknél, dolgozóknál, akik
képesek a sztenderdeknél jobban teljesíteni.
A dolgozók szakmai elköteleződésének, motivációinak
csökkenése - hiszen legfőbb faladatuk az előírások betartása, kevés tér marad az egyéni szakmai megközelítések, kreatív megoldások és személyes munkamódszerek alkalmazására.
Néhány európai országban (elsősorban az angolszász országok
esetében) alkalmazták a központi sztenderdek rendszerét, amelyet ismereteim szerint éppen a nem kedvező hatások miatt fokozatosan megreformálnak.

II. Megfontolások a szociális ellátások
minőségi fejlesztéséhez
Legfontosabb kihívások
Az EU tagországok legprogresszívebb tapasztalatainak és
legjobb gyakorlatok figyelembe vétele;
a magyar ellátórendszer, a szolgáltatásokban közreműködő
illetve a szolgáltatásokban érintettek speciális (fejlődési) igényeinek számbavétele és figyelembe vétele, valamint a
SZOLID projekt célkitűzéseinek figyelembevétele a szociális szolgáltatások megreformálása területén:
o kistérségi szemléletű szolgáltatási rendszer kiépítése;
o nagymértékben a helyi igényekre épülő ellátási rendszer
kialakítása, új szolgáltatási formák, szervezési alapelvek
alkalmazásával, stb.

Központi sztenderdek – ellenőrzés
Figyelembe kell vennünk a nemzeti szintű minőségpolitika kialakításánál, hogy a minőség megközelítés kiválasztásával szükségképpen párosulnak más rendszer-elemek és -mechanizmusok. Így a központilag kialakított sztenderdek magukkal hozzák
a központi ellenőrzés szükségességét és az ellenőrzés rendszerének kiépítését, hiszen a sztenderdek betartatásáról az államnak kell gondoskodnia (így jöttek létre az un. országos felügyelőségek, ellenőrzési ill. akkreditációs jogkörrel felruházott hatóságok azokban az országokban, amelyekben központi sztenderdeket alkalmaznak). Decentralizált ellátási rendszerekben éppen ezért más mechanizmusokra van
szükség.

Minőségügyi koncepció a szociális ellátásokban
Decentralizáció vs országos sztenderdek ill. akkreditáció
A szociális ellátások szervezésében történt legnagyobb változás
az elmúlt évtizedekben az EU tagországokban éppúgy mint hazánkban: a decentralizáció. Az ellátási- vagy szolgáltatásszervezési felelősség decentralizációját
az ellátások hatékonysága növelésének
szándéka mozgatta (vagy más szavakkal
a szolgáltatásokra fordítható költségek
csökkenése). A cél az, hogy az ellátási
kapacitások és a szolgáltatások kialakítása minél inkább a helyi szükségletek és
igények figyelembevételével történjen.
Ha a szolgáltatási minőséget a központi
államhatalom úgy próbálja befolyásolni,
hogy központilag kialakított, és minél
konkrétabban meghatározott minőségi
sztenderdek vagy akkreditációs kritériumokat határoz meg, úgy egyre szűkül a
helyi döntési kompetencia, vagyis annak a lehetősége, hogy a
szolgáltatások kialakítása a helyi szükségletek figyelembevételével történjen. Ez nemcsak a helyi közösség autonómiájának
csorbulását hordozza magában, hanem gyakorlatilag elmarad-

Javaslatok:
Válasszuk külön a szolgáltatásokkal szemben támasztott minimális elvárásokat és a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés kérdését.
A minimális szolgáltatási elvárások
vagy más szóval minimum sztenderdek
alapvető szolgáltatási paramétereket tartalmazzanak (hozzáférhetőség, kapacitások, szaktudás menedzsment stb.), amelyek elengedhetetlen feltételei a működési engedély kibocsátásának. A minimális feltételek jogi, pénzügyi és szakmai aspektusainak ellenőrzését a korábbi
gyakorlat megfelelőségének értékelése és az új törvény által
megfogalmazott ellátási felelősségek elemzése után kell a
megfelelő szervekre bízni (pl. jegyző, közigazgatási hivatal,
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2. Milyen elvárásaim voltak a minőségfejlesztési tréninggel
kapcsolatosan?
A minőségfejlesztés alapfogalmaival való megismerkedés;
Önmagam számára a minőség megfogalmazása;
Új tapasztalatok szerzése;
Kapjak praktikus segítséget;
A szociális területen legyen egy egységes minőségfejlesztési út;
Magabiztosabb legyek az érdekek érvényesítésében.

(Folytatás a(z) 7. oldalról)

megyei módszertan). Az állami finanszírozásnak a minimális feltételek meglétéhez kell kapcsolódnia.
Minőségügyi keretfeltételek
Minőségfejlesztés és -értékelés egymástól elválaszthatatlan
tevékenységelemek. Országos, megyei és helyi szinteken
meg kell határozni a minőségfejlesztési és -értékelési tevékenységek kereteit. A keretfeltételeknek úgy kell kialakítani, hogy különféle minőségügyi, minőségbiztosítási rendszerek, megközelítések, értékelési módszerek alkalmazhatók legyenek, de szerepeltetni kell a szociális szektor sajátos
szükségleteit: dolgozók, felhasználók, helyi partnerek aktív
szerepe a minőségi sztenderdek meghatározásában stb. A
keretfeltételek biztosítják, hogy az ellátórendszer minden
felelősségi szintjén minőségügyi koncepciók, minőségfejlesztési tervek készülnek, amelyek megvalósítását megfelelő rendszerességgel értékelni kell. Ehhez kapcsolódik a nyilvánosságra hozatal és közzétételi kötelezettségek meghatározása is.
Tudásközpont kialakítása a minőség-politika és -gyakorlat
fejlesztése céljából, módszertani ismeretek bővítése, új
módszerek, eljárások kifejlesztése, a legjobb gyakorlati
megoldások gyűjtése mind a minőségfejlesztés, mind pedig
az értékelés területén, a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Képzési programok kidolgozása az ágazat számára.
Országos szintű értékelési programok tervezése, lebonyolítása.
o pl. módszerek, gyakorlati megoldások a kliensek bevonása és felhatalmazása területén egyes kliens csoportokra
speciálisan, stb.;
o minőség-indikátorok kidolgozása, amelyek kötelezően
alkalmazhatók a különböző szolgáltatási területeken, amelyek segítségével helyi sztenderdek dolgozhatók ki, amelyek segítségével a szolgáltatási minőség mérhető és a
különböző helyeken mért minőség összevethető (lehetővé téve a „benchmarking” alkalmazását);
o adatbázis (minőségindikátorok, legjobb gyakorlatok,
módszerek), hozzáférhetővé téve a szektor szereplői számára.

3. Mit kaptam a tréning során?
A tréning során kiscsoportokban, játékos formában végeztük a
munkát. Többek közt megalkottuk a minőségügyi kisszótárt,
melynek fogalmai között többek közt az „elszámolhatóság”, az
„ellenőrizhetőség”, az „értékelhetőség”, a „folyamatszabályozás”, a „mérhetőség”, az „egységes szemlélet”, az „eredményesség”, a „precíz végrehajtás”, a „hibák kiszűrése”, az „ellátottak elégedettsége”, a „szakértelem” szavak szerepeltek.
Megvizsgáltuk az „átláthatóság” témakörét. Érveket, ellenérveket sorakoztattunk fel: pl. segítséget jelenthet a civil szféra, a
kompetenciák tisztázása könnyíti a belő ellenőrzést, illetve nem
érdeke a vezetőnek a teljes gazdasági átláthatóság, sérülhet a
titoktartás.
Az elszámoltathatóságnál kulcsfogalom:
a KÖVETELMÉNYTÁMASZTÁS.
A minősítés = társadalmi elszámoltatás.
Az elszámoltathatóság lehet belső: normatámasztás írásos rögzítése, szabályzatok, eltérések ellenőrzése, és lehet külső: alkotmány, törvények, jogszabályok, szakhatóságok, felügyeleti
szervek.
Sajnálatos, hogy a klienseket közvetlenül nem találjuk meg
az elszámoltatók körében, csak a panaszjog segíti őket áttételesen az elszámoltatásban.
Fontos kérdés, hogy ki, milyen céllal, milyen mélységben végzi
az ellenőrzést, kinek jelenti az eredményt és melyek a konzekvenciái az ellenőrzésnek. (A szakhatóság által feltárt hiányosságok esetén akár be is zárhatják az intézetet, pl. ÁNTSZ, tűzoltóság.)
A minőségfejlesztés / biztosítás során nyílt és rejtett elvárások
fogalmazódnak meg.
Minél jobban bevonja a vezető a környezetét a döntési folyamatokba, annál inkább tudnak majd a munkatársak azonosulni a
meghozott döntésekkel, és gondoskodni jó minőségű megvalósításukról.
Minden tevékenység, így a gondozás-ápolás minősége is mérhetővé, értékelhetővé tehető minőségi indikátorok segítségével.
Ilyen minőségi indikátor lehet az ellátottak/kliensek elégedettsége, de tudnunk kell, hogy a panaszok hiánya nem azonos az
ellátottak elégedettségével.
Az elégedettségi felmérések az ellátott szempontjait figyelembe
vevő hibafeltárást, az ápolás-gondozás során előforduló problémák megfogalmazását segítik.

Farkas Marian Mária:
A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI GONDOLAT
ADAPTÁCIÓJA HEVESEN
1994 óta vezetem a hevesi idősek otthonát. A kezdeti időszakban sok nehézséggel, ellenállással kellett szembesülnöm. Számomra a vezetés azt jelentette/jelenti, hogy olyan környezetet
teremtsek meg, amelyben a felelősség megosztása, az önállóság, a teljesítőképesség és a kreativitás játsszák a főszerepet.
Szerettem volna ésszerű, minőséget javító változtatásokat bevezetni. A minőségfejlesztés viszont változásokkal, változtatásokkal jár. Törekvéseimmel szemben kialakult egy nagyon erős ellenállás, ami megvolt a dolgozókban, a részlegvezetőkben és a
szervezet egészében egyaránt. A kialakult ellenállás legyőzése
3 akadályba ütközött. Ezek:
a megszokások,
a kényelmi zóna és
az ismeretlentől való félelem.

4. Hogyan tudtam hasznosítani munkám során az új ismereteket?
A tréning segített abban, hogy addigi ismereteimet rendszerez-
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zem, az új ismereteket beépítsem. Munkatársaimmal
lépésről-lépésre átbeszéltük a minőségfejlesztés folyamatát, adaptáltuk saját intézetünkre. Nem tévesztettem szem elől, hogy a változással szembeni ellenállást akkor tudom a legjobban legyőzni, ha bevonom
a munkatársakat, lakókat a folyamatos változás folyamatába. Változtatni, azaz fejleszteni csak összefogással, minden érintett bevonásával lehet/szabad.
A szakdolgozóknál megszerkesztettük az ápolási
kézikönyvet, minőségi indikátorként vizsgáltuk a lakók elégedettségét.
A minőség mérésére alkalmazzuk a dokumentációkat
(ápolási-gondozási lap, fejlesztési tervek, átadófüzet
stb.) dokumentumelemzést végzünk, az ellátottakkal,
hozzátartozókkal interjút készítünk.
5. Milyen akadályokba ütköztem? Hogyan tudtam legyőzni azokat? Le tudtam-e győzni őket?
Folyamatosan szembesültem az ellenállással a dolgozók és az ellátottak oldaláról is. Nem elhanyagolható
tényező a tulajdonos ellenállása sem, amit még nem
sikerült legyőzni. A változás/változtatás során mindig
maradnak ellenzéki emberek, de ők is előre viszik a
folyamatot, mert újragondolkodásra késztenek, ösztönzőleg hatnak. Mivel az ellátás minősége egyaránt
fontos az ellátottnak, hozzátartozónak, ápoló-gondozónak, a szakmai vezetőnek és az intézmény fenntartójának, ezért fontos volt, hogy folyamatos párbeszéd
legyen a résztvevők között. A legapróbb változtatást
is minden érintettel megbeszéltünk. Ez rengeted időt,
energiát emésztett fel, de nem volt hiábavaló. Az eredményt most érzem, miután elnyertük az intézet
teljes körű rekonstrukciójához, bővítéséhez szükséges összeget, és kézzelfogható közelségbe kerültek a
változások. Úgy érzem az elmúlt 10 év elegendő volt
ahhoz, hogy összekovácsolódjunk, felkészültünk egy
átfogó minőségfejlesztésre. Nem fenyeget bennünket
William James (filozófus, pszichológus) megállapítása:
„ … a megszokások pókfonalként kezdenek kialakulni, és fokozatosan kötelekké válnak.”

Nyílt elvárások
Fenntartó

Jobb ellátás
Minőségi fizetés
Erkölcsi elismerés
Javuló munkafeltételek
Egyértelmű kompetenciahatárok
Több szociális juttatás
Nyugalom, biztonság
Jobb körülmények
Személyre szabottság

Szakma

Kliens

Rejtett elvárások

Ellenőrizhetőbb intézet
Kevesebbe kerüljön a működtetés
Vágy a minőségi főnökre,
Vágy a probléma-mentes kliensre

Félelem a változástól
Autonómiára törekvés

A feleségemért (barátnőmért/férjemért, barátomért), aki panaszkodik a
vacsorára ... mert így az estét velem tölti itthon, és nem
HÁLÁS
valaki mással.
VAGYOK ...
A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy mosogatnia kell ... mert ez azt jelenti, hogy itthon van és nem az
utcán kóborol.
Az adókért, amelyeket ki kell fizessek ... mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok, van munkahelyem.
A takarításért egy buli után ... mert azt jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy estét.
A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek ... mert van elég ennivalóm.
Az árnyékomért ... mert kint lehetek a napfényben.
Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát ... mert azt jelenti, hogy van házam/lakásom.
A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján ... mert ez azt jelenti,
hogy tudok járni és még autóm is van.
A nagy fűtés számláért ... mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam.
Hogy a templomban mögöttem ülő énekel ... mert azt jelenti, hogy hallok.
A mosni- meg vasalnivalóért ... mert azt jelenti, hogy van ruhám.
Az esti fáradtságért és izomlázért ... mert azt jelenti, hogy tudtam dolgozni.
A hajnali óra csengésért ... mert azt jelenti, hogy új napot élhetek meg.
És végül a sok hülye e-mailért, amit kapok ... mert azt jelenti, hogy van
családom és sok barátom, akik szeretnek engem és gondolnak rám.

A minőségfejlesztés folyamata:
1. Helyzetelemzés, állapot felmérés, elemzés,
értékelés
2. Célok meghatározása
3. Célok elfogadtatása
4. Tervezési szakasz: feladatok meghatározása,
felelősök, határidők, mérési módszerek kidolgozása
5. Megvalósítás
6. Rendszeres ellenőrzés
7. Mutatók összevetése a célokkal, értékelés
8. Esetleges változtatások
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dítását több egymás hatását erősítő tényező segítette elő.
Az állam érdeklődését Szabó Judit Ágnes szerint a minőségfejlesztés iránt az motiválta, hogy már nem dönthetett részletekbe menően a szolgáltatásokról. A szociális szolgáltatások színvonalára való központi, országos szintű rálátás korlátozottá
vált, ebből fakadóan bizonytalanság alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárok vajon ugyanazt a szakmai választ
kapják-e egy adott szolgáltatótól, egy adott szociális probléma
esetén, mint amit hasonló probléma esetén egy másik szolgáltatótól kaphatnának. Ugyanazt az ellátást kapják-e az egyik önkormányzattól, mint a másiktól. Ez a bizonytalanság olyan új
kontroll-mechanizmusok iránti igényhez vezetett, amelyek képesek a korábbi direkt állami irányítás helyébe lépni.
Elősegítette a minőség iránti érdeklődést az is, hogy egyes ellátási területeken a piaci szabályok megjelentek a közszférában
is, pl. egyes idősotthonokat preferáltak az igénybevevők, másokat nem szívesen választottak.
A szakma is „megmozdult”, főleg azokon a területeken, ahol a
gyengébb érdekérvényesítő-képességgel rendelkező csoportok
nem tudtak elég erős hatást gyakorolni a szolgáltatások minőségére. A szakma által vagy legalább is a szakma részvételével
kidolgozott és lehetőleg széles körű szakmai konszenzuson alapuló normák, sztenderdek és minőségdíjak jelentek meg.
Azonban a szolgáltatások napi gyakorlata
felől közelítve a kérdéshez, azt látjuk, - vetette fel Szabó Judit Ágnes - hogy a minőség
alakulása nagyrészt a szociális munkások,
szociális asszisztensek, gondozók részvételén, munkamódszerein, szakmai kultúráján,
kooperációján múlik. Ennek az irányzatnak
vagy megközelítésnek a képviselői úgy tartják, hogy semmi értelme minőségi mércét
állítani, ha egyidejűleg a személyzet és az ellátásért felelős személyek szakmai fejlesztése nem történik meg.
VÁLTOZÁS
Közhelynek számít manapság az a megállapítás, amely szerint egy felgyorsult, rohanó
világban élünk. Mit jelent ez a jóléti intézményekre nézve? A működési-működtetési
formák és kínált szolgáltatások változására
egyszerre jellemző az integrálódás és a differenciálódás. Szinte évről-évre újabb és
újabb, korábban nem tapasztalt megoldások
jönnek létre, egyrészt rengeteg ágazatközi
terület alakult ki a különféle társadalmi ellátó hálózatok (egészségügy, foglalkoztatáspolitika stb.) határain,
másrészt az új megoldások egy része már nem fér be a hagyományos „mindent egy intézménybe” - alapú világba. Szociális
szakemberek ezrei a megmondhatói annak, hogy mennyi új ismeret szükséges manapság ahhoz, hogy valaki jártasnak mondhassa magát ezen a területen.
Ennek megfelelően ma már nem a mennyiségi jellegű esetkezelés a döntő, hiszen ez majdhogynem lehetetlen, hanem a kliens
számára a legoptimálisabb megoldások megtalálásának és kezelésének, elemzésének és alkalmazásának a képessége. A különböző ellátási területek változásai és a problémák kezelésének
folyamata az intézmények és a segítői szerepkörök hagyományos rendjét is megváltoztatta.

A JÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK
MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FOGALMI KERETEK *

KIINDULÁSI AXIÓMÁK
Az alábbi gondolatok azt a célt szolgálják, hogy szemléleti keretet nyújtsanak a különféle törekvések és kezdeményezések értékének, funkciójának értelmezésében: hogy ne erőltessük az
egymáshoz nem illő dolgokat, és a fontosat el tudjuk választani
a kevésbé fontostól, s a minőségfejlesztés divathullámán felülemelkedve segítsük a rendszert valóban dinamizáló törekvéseket.
HATÉKONYSÁG
Ahhoz, hogy a jóléti ellátó rendszerek hatékonyságát, az adódó
regionális és strukturális feszültségeket értelmezni és kezelni
legyünk képesek, szükségesnek látszik átgondolni azt, hogy
mennyire nyújt az adott támogatási forma, illetve maga az egész szociális rendszer hatékony problémamegoldást. Kétségtelen tény, hogy a hatékonyság elsősorban közgazdasági kategória. A társadalmi és gazdasági erőforrások optimális felhasználása azonban az élet minden területén, így a szociális szférában
is fontos. Túlságosan leegyszerűsítenénk a kérdést, ha a „minél
kisebb ráfordítással, minél nagyobb hasznot” elvét követve
vizsgálnánk meg egy-egy szolgáltatási forma
hatékonyságát. Különösen igaz ez akkor, ha
elfogadjuk, hogy a gazdaság és a jóléti rendszerek között erőteljes egymásra ható erők
működnek.
Ma még azt érezzük, hogy a gazdaság elsősorban a támogatási kapacitás szűkítésén
vagy bővítésén keresztül érezteti hatását. A
gazdasági értelemben vett hatékonyság azonban még nem jelenti automatikusan az adott
ellátási forma javulását. Sokan vélik úgy,
hogy a magyar támogatási rendszer egyszerre pazarló és forrásszegény. A hatékonyság
kulcsa éppen a meglévő erőforrásaink optimális felhasználásában rejlik.
Gáthy Vera az angliai gyakorlatot bemutató
fejtegetései előtt idézett egy definíciót, amelyet a hajléktalan ellátásban érintett munkatársak „alkottak”, s mely szerint: "A minőségbiztosítás célja a humánszolgáltatás színvonalának emelése, az állami és a nonprofit
szektor ellátási sztenderdjeinek közelítése;
az, hogy minden egyes szakember és minden
egyes szervezet esetében legalábbis hasonló és magas színvonalú ellátás valósuljon meg. E vonatkozásban az ún. kemény
sztenderdek - jogszabályok - is vitathatók, ha azok megváltoztatása lenne kívánatos. A nem mindenkire kötelező
sztenderdek (pl. önkormányzati rendeletek, saját belső szabályzatok) sem tekinthetők örök érvényűnek, hiszen kliensközpontú
megközelítésre van szükség, amely az előbbi sztenderdek megváltoztatását kívánhatja meg. A sztenderdek rendszere élő és
változó, végleges sztenderdek nincsenek."
A szociális szolgáltatások minőségének kérdése Európában a
hetvenes évektől, az önkormányzatok függetlenségét fokozó
decentralizációs folyamat elindulásától kezdve kapott erős
hangsúlyt. A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés gyors térhó-
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Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, kormányzati szinten lehetőséget adott a szolgáltatások nem állami szektorba történő kihelyezésére. A kiszerződés
folyamata legelőször a hajléktalan-ellátás területén indult meg ahogy erre Talyigás Katalin utalt előadásában -, de később
egyre inkább megjelentek a nem-állami szolgáltatók az egyéb
területeken - idősügy, fogyatékos ügy, gyermekvédelem - is.
Ebből adódóan a minőségi szemlélet egyre fontosabbá vált a
non-profit szférában. A minőségi szemlélet megjelenésének jelentősége szerinte három szinten érvényesült:
A szolgáltatást igénybevevők szintjén elősegítette igénybevett szolgáltatás kiválasztását,
a szolgáltatók szintjén lehetőséget adott a szolgáltatások
szakmai színvonalának emelésére,
kormányzati szinten az állami feladatok átadásának egyik
kritériuma is a minőségében ellenőrizhető szolgáltatás lett.
A minőségbiztosítás egy olyan önértékelésen alapuló folyamatos és tudatos tevékenység - hívta fel a figyelmet, - amely az adott intézmény kitűzött céljainak és tényleges munkájának (működésének) közelítését célozza meg. A minőségfejlesztés az intézményen belüli tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése az intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítésére, elégedettségük növelése érdekében.
Non-profit szervezetek esetében a minőség mindazoknak a jellemzőknek az összessége, melyek a szervezetet alkalmassá teszik a közvetlen és közvetett, kifejezett és rejtett használói igények kielégítésére. A kutatott szervezetek esetében felmerül néhány olyan dilemma, melyek az ipari vagy kereskedelmi minőségbiztosítás területén irrelevánsak, ám a humánszolgáltatásban
nem lehet tőlük eltekinteni. Ilyen dilemma például a társadalmi
hasznosság ténye, azaz hogyan kötelezhetjük merev adminisztratív korlátok betartására, költséges infrastruktúra beszerzésére
azt a forráshiánnyal küzdő szervezetet, aki egyébként vitathatatlanul hasznos és fontos munkát végez a társadalom számára?
Felmerül továbbá a személyre szabott szolgáltatások kérdése is,
azaz az egyes szolgáltatásokat személyre szólóan kell alakítani
a különböző társadalmi, kulturális és gazdasági környezetben élők számára. Ezzel a ténnyel a minőségi indikátorok kidolgozásánál is számolnunk kellett. Ahogy az a fentiekből is látszik,
előtérbe kerültek azok az együttműködésre épülő önértékelési
technikák, amelyek a változások kezelésére és a folyamatok
átlátásához nyújtanak adatokat.
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu
A témáról érdeklődni lehet: Humán Fejlesztők Kollégiuma,
4025 Debrecen, Török Bálint u 4.

Kedves Régi és Új „esély” Előfizetőnk!
Kérjük, küldje el megrendelését
az „esély” folyóiratra, a 2005. évre
Az esély szakmai folyóirat; tényeket ismertet, módszereket
keres, nyomon követi a hazai és külföldi szociálpolitika történéseit, illetve szakirodalmát.
Az esély rendszeresen közöl tanulmányokat az Európai Unió
szociálpolitikájáról, és uniós tagságunk szociálpolitikai vonatkozásairól.
Az esély szolgáltató fórum, amely közli a szociális munka
terepein és a szociális közigazgatásban dolgozó szakemberek
tapasztalatait, kérdéseit: jogi és egyéb információval segíti
munkájukat, konzultációs lehetőséget biztosít számukra.
Az esély elméleti műhely, amely elősegíti az információcserét
a rokonszakmák képviselői között, elméleti vitákat kezdeményez, szervez, és mindezzel felhívja a figyelmet a legsürgősebb
tennivalókra.
Kiadja a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Alapítvány
Az esély kéthavonta jelenik meg.
Ára: előfizetéssel 500.Előfizetés egy évre: 3000.Bolti ár: 600.A szerkesztőség címe:
ESÉLY SZERKESZTŐSÉG
1094 Budapest,
Liliom u. 8., T.: 216-1310
esely@freemail.hu
www.esely.szochalo.hu
Megjegyzések:
1. Amennyiben az előfizetéssel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, vagy valamelyik régebbi számot keresi, hívja a
fenti számot.
2. Szeretnénk segíteni a megrendelésben, ha kéri folyóiratunkat, az alábbi MEGRENDELÉS-t. küldje vissza.
Köszönjük
Számlát, vagy, csekket kérek: igen nem
Átutalás
/Kérjük a megfelelő szót aláhúzni/
Megrendelés
Megrendelem az esély folyóiratot a 2005. évre

Név:

Cím:
Gyerekszáj
Gyerekkori fényképeim albumát nézegetettünk az unokámmal, amikor a „szemem fénye” lényeglátóan megkérdezte:
- Nagyi, amikor te kislány voltál, minden fekete-fehér volt?

Példányszám: ______
cégszerű aláírás, bélyegző

11

IDŐS - HÁLÓ
A SZOCIÁLIS MUNKA SZEMPONTJÁBÓL HOGYAN
ÉRTELMEZHETŐ A „MEGRENDELŐ TÁRSADALOM”?

(Részlet a „Szociális munka napja” alkalmából, Zalaegerszeg
városi rendezvényén, 2004. november 4-én elhangzott ea-ból)

… A szociális munkára/szociális szolgáltatásokra vonatkozóan
a közvetett megrendelők a politikai döntéshozók. Az országgyűlési képviselők törvények formájában, a helyi képviselők
pedig helyi rendeletek formájában határozzák meg a szociális
ellátásokra vonatkozó „megrendelésüket”/szabályozóikat. Minden jogszabályba fogalmazott általuk képviselt társadalmi megrendelés, az országos és a helyi politikai elit értékpreferenciáit
fejezi ki. Ami megragadhatóvá válik a kedvezményezett csoportok meghatározásában, a pénzbeni és természetbeni szolgáltatásokon keresztüli juttatásokban/jutalmazásokban és megvonásokban/büntetésekben. A politikai döntéshozókat (országos
és helyi szinten is) 3 tényező befolyásolja. Elsődleges szinten a demokráciához tartozó - 4 éves ciklusokban történő választásokon, a hatalom újbóli megszerzése. Másodlagos szinten, a
rendelkezésre álló költségvetési források elosztható szintje.
Harmadlagosan, a társadalompolitikáról vallott nézeteik, amelyek a politikai hovatartozástól, és a személyes értékrendtől
függnek. E 3 tényező eredője az, hogy a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan, a politikai döntéshozók milyen megrendelést képviselnek. Látni kell, hogy a politikailag deklarált célok
és törvények formájában kihirdetett szándékok, gyakran nem
egyeznek a tényleges döntéshozói gyakorlattal. Egy sajátos
társadalmi jelenség határozza meg a mai magyar társadalmi
működést, ez pedig az, hogy a jogállam elve és a mindennapi
joggyakorlat nem esik egybe. Ennek megjelenése a mulasztásos
törvénysértések szankciók nélküli mindennapi működése, és a
domináns társadalmi értékrendet képviselők diszkriminatív
gyakorlatának hallgatólagos tudomásulvétele a társadalom által.
Az országos és helyi politikai elit megrendelése a szociális
szakma felé az, hogy a többségi társadalomhoz igazítsa a leszakadókat, a hátrányos helyzetűeket, az eltérő életformát élőket.
A politikai elit kényszeredetten veszi tudomásul a társadalmi
befogadás Európa Unió által kijelölt társadalmi prioritásait.
A szociális munkára/szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a
közvetlen megrendelők az állampolgárok. Igényeik és szükségleteik szerint fordulnak a szociális szolgáltatásokhoz. A
szociális szakma kihívása az, hogy a hozzáfordulókat kliensként kezeli-e, vagy különböző szükségletekkel rendelkező állampolgárként. A két megközelítés lényegileg határozza meg a
szociális szolgáltatások megítélését. Az állampolgári megközelítés az igényekre- és szükségletekre - minősítés nélküli - válaszkeresés a szociális szolgáltatásokon belül, ahol az állampolgár jogokkal, kötelességekkel, és az esélyegyenlőségét biztosító
garanciákkal, önbecsüléssel, valamint méltósággal vesz részt a
támogató folyamatban.
A kliens megközelítés a juttatásokon és szolgáltatásokon keresztül igyekszik elérni, hogy - a kimondatlan hierarchikus viszonyban - a kliens elfogadja a többségi befolyásrendszer beleszólását életvitelébe. A kliensnek a juttatásoktól és szolgáltatásoktól való függővé tétele biztosítja klienskénti irányíthatóságát. A segítő folyamatban a kliensnek el kell fogadnia az alárendelődést, a kiszolgáltatottságához kapcsolódó irányítást valamint a méltóságát figyelmen kívül hagyó eljárásokban -, a
közreműködésére vonatkozó elvárásnak történő megfelelést.

Baglyas Erika - SZÁZ LEPEDŐ
(Csepeli Fémmű, 2004 november 18., csütörtök 18-22 óráig)

A nevem Bajnok Margit, oroszlán jegyben születtem.
52 éves vagyok. Van egy betegségem, emiatt nem lehet
munkahelyem. Úgy mondják csökkent munkaképességű
vagyok, az orvosom javaslata alapján megpróbálok ezzel együtt élni. Több mint 20 éve minden nap fizikai
fájdalommal élek. Kívülről úgy nézek ki, mintha egészséges lennék. Szültem két gyereket, betegségem kezdetén miattuk tudtam életben maradni. Az összes időmet a
háztartási munka tölti ki. 10 éve saját elhatározásból,
választási lehetőség nélkül, beteg családtagjaimat ápolom. Éveken át ápoltam Anyósomat, aki gyógyíthatatlan
betegségben halt meg. Éveken át ápoltam Anyukámat,
aki betegsége ideje alatt nem tudott magáról, s mint egy
gyereket, úgy kellett ellátni. Több éve ápolom Apukámat, 89 éves, állandó felügyeletre, egész napos ellátásra
szorul, de nincs szívem idegenekre bízni. Nem tudom
szavakba foglalni, mit csinálok, mit élek meg nap, mint
nap. Ezt csak az értheti, aki maga is hasonló sorsra jutott. 10 éve minden nap mások testével foglalkozom.
Kiszolgáltatottnak érzem magam. Nő vagyok, de a testem csak a fizikai fájdalmaimban létezik. A tükör előtt
állva alig ismerem meg a testem. Időnként másnak képzelem magam. Felőröl a fizikai és a lelki fájdalom, már
nehezen tudom tovább feldolgozni ezeket. Minden nap
a halállal kell szembenéznem. Azt mondják a szó fejsze,
amivel aprítani lehet a fájdalmat, de én nem tudok beszélni a fájdalmaimról. 10 éve minden nap emberi ürülékkel, vizelettel áztatott, véres, gennyes lepedőket, ágyneműket, ruhákat mosok ki. Mindig volt célja, de sosem
volt eredménye a munkámnak. A munkámért cserébe
sosem kaptam semmit. Most egy művészeti akciót fogok csinálni, ahol a művész személye nem fontos. 100
makulátlan tiszta lepedővásznat fehérítek és mosok
ki. Olyan lesz, mint egy feloldozás. A lepedőket egy
használaton kívül lévő csepeli üzemcsarnokban teregetem ki.
BAJNOK MARGIT
leszázalékolt rokkantnyugdíjas
baglyase@mail.tvnet.hu
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életvitel fejlesztése/támogatása, menekültek befogadását segítő
szolgáltatások), az életminőséget meghatározó egészségi állapot és környezet befolyásolását biztosító szolgáltatásokat.
(2.) A szociális munkásnak a tevékenysége felében kell közvetlenül az állampolgárok igényeire- és szükségleteire választ
adó szolgáltatásokat nyújtani, és a tevékenységének a másik
felében a társadalmi/jóléti rendszer strukturális feltételeinek az alakításában kell szerepet vállalnia. Ilyen egyrészről a
mindennapi igények és szükségletek felmérése, a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kialakítása, a szolgáltatások működéséhez szükséges jogszabályi környezetre javaslatok kidolgozása, törvénytervezetek véleményezése, szolgáltatástervezési
koncepciók kialakításában és megvalósításában részvétel. Ilyen
másrészről a helyi társadalmi közvélemény alakítása, a társadalmi befogadást elősegítő projektek, közösségi tevékenységek/
közösségi szolgáltatások szervezése, lebonyolítása, valamint
projektek/szolgáltatások tervezése, pályázatok készítése, forrásteremtés.
(3.) A szociális munkás minden tevékenységében alkalmazza
az empowerment technikákat. Az empowerment technikák
segítik az értékrendekben való tájékozottságot, az értékrendet
közvetítő társadalmi technikák megismerését, az egyéni értékrend képviseletének lélektani és társadalmi cselekvésmódjainak
megismerését. Kiemelt lélektani fókuszpontja a “tanult tehetetlenségre való szocializáció” megismerése, és az egyéni képessé
válás arra, hogy e tehetetlenségből aktív, környezetet, társadalmat alakító helyzetbe kerüljön az egyén. Az empowermenten
keresztül cél az egyéni öntudatos cselekvő ember, és a közösségben másokkal együttműködő, partnerségre és elismert méltóságra épülő közös cselekvésben részt vevő emberi magatartás
elérése. A szociális munkás feladata, hogy megteremtse azokat
a feltételeket, amelyek alapján különböző társadalmi dialógusok lefolytathatók és az érintettek széles köre (a kirekesztettek
képviselői is) bevonhatók.
(4.) A szociális munka szolgáltatásainak hatékony, az élethelyzetekre választ adó, problémákat komplexen megoldó szolgáltatási palettával kell rendelkezniük. A komplex szolgáltatások
feltételezik a különböző szakemberek, szolgáltatások közötti
hatékony együttműködést, a partnerség megteremtését. A humán szolgáltatások esetében is gyakorlattá kell válnia a tevékenység mérhetővé tételének, a támogatási folyamat szakaszainak megállapítása, az egyes szakaszok célkitűzéseinek, és
eredményeinek meghatározása. Nyomon követhetővé kell tenni a szolgáltatásokra felhasznált források eredményeit. Ennek
követelménye, hogy a tevékenységekhez rendelt mutatók alapján követhető a szolgáltatás eredményessége.

Az állampolgár megrendelőként azt várja el a szociális szolgáltatásoktól - tudatában a társadalmi esélyegyenlőségben a szociális szolgáltatások által betöltött szereppel -, hogy egyedi helyzetében megkapjon minden olyan szolgáltatást, erőforrásmozgósítást, amely a társadalmi esélyegyenlőségét biztosítja. A
kliens megrendelőként a közvetlen szükségleteinek kielégítését
várja a szociális szolgáltatásoktól, a lehető legkevesebb beavatkozás által, a lehető legtisztességesebb eljárás keretében.
A szociális munka/szociális szolgáltatások szakmai tartalmára
vonatkozóan a megrendelő maga a szociális szakma. A szociális szakma érték- és normarendszerét két terület alakítja egymással kölcsönhatásban. Az egyik a napi gyakorlatban szociális
munkát végző intézmény- és szolgáltatási rendszer - a benne
dolgozó szociális szakemberekkel. A másik a szociális munka
végzésére felkészítő képzőintézmények. A történelmi fejlődésből következően - a rendszerváltást követően - a szociális szakma e két szegmense sok esetben egymásnak ellentmondó értékés normarendszert közvetít. Ugyan nem kizárólagosan, mert
vannak állampolgári szemléletet képviselő terepintézmények,
és kliens szemléletet képviselő képzőintézmények. A szociális
munkára vonatkozó szakmai elvárás, hogy a szociális munkás
képes legyen az egyéneknek, csoportoknak, közösségeknek
támogatást nyújtani, a segítés folyamatában tudja alkalmazni
multidiciplináris ismereteit, illetve tudjon más szakmákkal
együttműködve hatékony segítséget nyújtani. A támogatás folyamatában komplex szemléletmódot alkalmazzon, amelyből
következik, hogy az egyéni élethelyzetek támogatásán túl, képes legyen az egyéni élethelyzeteket meghatározó társadalmi
tényezőket is felismerni, és azok alakításában aktív szerepet
vállalni. Ebből következik, hogy a szociális munkásnak az
egyéni, családi, csoportos és közösségi munkamódokat egymást
váltogatva kell működtetnie; a munkamódokon belül alkalmaznia kell az empowerment technikákat (amelynek eredményeként a kliens működésből állampolgári részvételre váltás történik); a csoport és közösségi munka eszközeivel a szociális
munkásnak szerepet kell vállalnia a társadalmi szemléletmód
alakításában, ahol az esélyegyenlőség, a társadalmi szolidaritás,
és az állampolgári jogtudat szerinti működés alapérték; továbbá
részt kell vállalnia a szociális munkásnak abban a folyamatban,
ahol az egyéni élethelyzetekhez kapcsolódó támogatások jogszabályi és strukturális feltételeit is alakítja, befolyásolja. A
szociális munkában ma már elengedhetetlen, hogy a szociális
munkás a társadalompolitika, szociálpolitika területére átcsatornázza az egyéni élethelyzetek támogatásában megjelenő strukturális akadályok leküzdésére vonatkozó javaslatait.
A szociális munka (egy lehetséges) értelmezése
a XXI. században, Európában és Magyarországon.
Véleményem szerint a szociális munkát új paradigma szerint
kell meghatározni. Az új paradigma lényegi elemei:
(1.) A szociális szolgáltatók a társadalmi/jóléti rendszer elérésén keresztül biztosítják az egyes állampolgárok igényeinek és
szükségleteinek megfelelő, a társadalmi igazságosságot és esélyegyenlőséget eredményező támogatásokat/szolgáltatásokat. A szociális szolgáltatásoknak komplexeknek kell lenniük, a
különböző igények és szükségletekre választ adónak. Magába
kell foglalnia a - jelenlegi szociális szolgáltatásokon túl - a
munkaerőpiacra vezető szolgáltatásokat, a társadalmi integrációt biztosító szolgáltatásokat (esélyegyenlőség, kirekesztés elleni fellépés, fogyatékossággal élő személyek integrációja, önálló
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A szociális munka napját ünnepelni jöttünk össze. Gondolom
az általam elmondottak akár ijesztőek is lehetnek. … (ám) ha
abból a nézőpontból nézzük, hogy ezek a kihívások milyen
társadalmi működést vetítenek előre, akkor a terhek mellett
láthatjuk, hogy napi munkánk során a szerepvállalásunk része
annak a társadalmi fejlődésnek, amely Európát Európává tette.
A társadalmi és közösségi felelősségvállalás a velünk együtt
élőkért - a társadalmi szolidaritás formájában. A társadalmi
igazságosság, az esélyegyenlőség, a társadalmi befogadás mára
Uniós alapelveihez való hozzájárulásunk, ezeknek a magunkban és a társadalomban képviselt változásoknak a megvalósítása.
NÉMETH LÁSZLÓ
enel@enternet.hu
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!!! FELVÉTELIZŐK FIGYELEM : IDÉN SZINTE „MINDEN MEGVÁLTOZIK” A FELVÉTELIN !!!
Az Oktatási Minisztérium (OM) közleménye
a 2005-ös felsőoktatási jelentkezésről

Felvételi Pontszámítás 2005-ben

Az OM tájékoztatja a 2005-ben érettségire, valamint egyetemekre és főiskolákra jelentkezőket arról, hogy a két jelentkezés
határideje egységesen 2005. február 15-e lesz.
A megváltozott érettségi és felvételi eljárás azt jelenti, hogy az
alapképzésre jelentkezők számára a felsőoktatási intézmények nem szervezhetnek felvételi vizsgát, hanem a középiskolai tanulmányi és érettségi eredményeikből, valamint a korábban meghatározott és nyilvánosságra hozott egy vagy két érettségi vizsgatárgy érettségi osztályzatából és százalékos minősítéséből kiszámított felvételi pontszám alapján rangsorolják a
jelentkezőket.
A felsőoktatás által előírt vizsgatárgyakból az újonnan érettségiző jelentkezőknek - továbbtanulásuk érdekében - érettségi
vizsgát kell tenniük. A korábban érettségizetteknek pedig lehetőségük van meglévő érettségi eredményeiken javítani, vagy azokat újakkal kiegészíteni. Szoros kapcsolat van az érettségi és
a felvételi jelentkezés között. Az egységes jelentkezési határidő
ezt a szoros kapcsolatot is fejezi ki.
A „Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2005” c. kiadvány, amely a részletes jelentkezési feltételeket tartalmazza, 2004.
december 15-én jelent meg. Forrás: www.om.hu/felsőoktatás

A felsőoktatásba mostantól a középiskolai teljesítmény és az
érettségi vizsga jelenti a belépőt. A felvételi pontok összetétele nem változik lényegesen: marad a 120 pontos rendszer,
melynek fele hozott, fele szerzett pont. Az érettségi vizsgát
mindkét szinten vizsgatárgyanként értékelik. Az elégséges alsó
határa - mind közép-, mind emelt szinten - az elérhető pontszám 20 %-a, azzal a megszorítással, hogy a tanulónak a vizsga
sikeres teljesítéséhez minden egyes vizsgarészen (például írásbelin és szóbelin egyaránt) külön-külön is legalább 10 %-os
teljesítményt kell érnie.
A vizsgán elért pontszámot az elérhető pontszám %-ában
fejezik ki, és ebből
Középszint Osztályzat Emelt szint számítják az érdem80 % -100 %
5
60 % -100 % jegyet: a vizsga minősítését ez a száza60 % - 79 %
4
47 % - 59 %
lékérték és az ér40 % - 59 %
3
33 % - 46 % demjegy együttesen
20 % - 29 %
2
20 % - 32 % alkotja. A százalékér0 % - 19 %
1
0 % - 19 % tékek és az osztályzatok megfeleltetése közép és emelt szinten nem azonos! Ugyanaz a százalékérték emelt szinten általában jobb osztályzatnak felelhet meg, mint középszinten.

A 2005-ben érvényes szakcsoportok
Az alapképzési szakok és szakcsoportok szerinti beosztás és a
hozzájuk tartozó, 2005-ben érvényes érettségi vizsgatárgyak

A százalékosan elért eredmény
átszámítása érdemjeggyé

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 269/
2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a
felsőoktatási intézmények szakmai testületei szakcsoportonként
meghatározták azokat az érettségi vizsgatárgyakat és szintjüket,
amelyek alapján 2005-ben - a külön jogszabályokban meghatározott módon - rangsorolni fogják a jelentkezőiket. Az egyes szakcsoportoknál különbözőképpen határozzák meg az
érettségi vizsgatárgyak körét. Vannak szakcsoportok, ahol a
vizsgatárgyak meghatározott köréből kell választani, és vannak
olyanok is, ahol nincs választási lehetőség. Az alapképzési szakok szakcsoporti besorolásának néhol még a neve is megváltozott az elmúlt időszakban. Az alábbi besorolás érvényes a 2005.
évi felvételikre:

SZOCIÁLIS SZAKCSOPORT
Érettségi vizsgatárgyak:
magyar, társadalomismeret, történelem,
a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi vizsgatárgyat
kell választani.
Egyetemi szint

Főiskolai szint

szociálpolitikus

általános szociális munkás

szociális munkás

szociálpedagógus
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2005-ben alapvetően megváltozik a felsőoktatás felvételi
rendszere is, mivel az alapképzésben megszűnik a felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű érettségi vizsga veszi
át. Kizárólag a művészeti és testkulturális területeken marad
meg a felvételi jelentkezés elbírálására a gyakorlati vizsga. Emellett egyes szakokon alkalmassági vizsgák is lehetnek, ám
ezeken csak az dőlhet el, hogy a jelentkező „alkalmas”-e vagy
sem az adott szakon való továbbtanulásra. A felvételi pontszámot ezek nem befolyásolják.
A hozott pontokat változatlanul a középiskolai teljesítmények alapján fogják kiszámolni. A magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választott tantárgy utolsó - tanult - két év végi osztályzatainak összege alapján legfeljebb 50 pont szerezhető; az összes érettségi osztályzat
átlagának (egész számra kerekített) kétszerese alapján pedig
legfeljebb 10 pont.
A szerzett pontokat az adott felsőoktatási intézmény által az
adott szakcsoportban jelentkezési feltételként, illetve választható módon meghatározott felvételi tárgyakból letett érettségi
vizsga alapján lehet megszerezni. A legtöbb szakcsoportnál a
diáknak két tantárgyat kell, vagy lehet választania, ez esetben
az érettségi eredményével 30+30 pontot tud megszerezni. Ha
viszont csak egy tantárgyat neveztek meg kötelezően az adott
szakcsoportra, akkor annak eredményét kell duplázni.

IDŐS - HÁLÓ
Ott, ahol emelt szintű érettFelvételin
ségit írnak elő felvételi kö- Az érettségi
szerzett pont,
vetelményként - tehát az vizsga száza- tantárgyanként
elkövetkező két évben csak
léka
a bölcsész-2 szakcsoport2 tárgy 1 tárgy
nál -, ott a nyelvvizsga-bi90 % - 100 %
30
60
zonyítvány nem váltja ki
85
%
89
%
29
58
az emelt szintű érettségit.
28
56
Ennek egész egyszerűen az 80 % - 84 %
az oka, hogy körülbelül 16 75 % - 79 %
27
54
ezer érettségiző diák ren- 70 % - 74 %
26
52
delkezik már nyelvvizsga65
%
69
%
25
50
bizonyítvánnyal,
amiért
24
48
2005-ben ugyan megkapja 60 % - 64 %
az emelt szintű érettségi 55 % - 59 %
23
46
osztályzatot, de a felsőok- 50 % - 54 %
22
44
tatási intézmények ez alap45 % - 49 %
21
42
ján nem tudnak rangsorolni
20
40
közöttük. Ezért kell tényle- 40 % - 44 %
19
38
gesen is letenniük a vizs- 35 % - 39 %
gát, persze csak akkor, ha e 30 % - 34 %
18
36
szakcsoportba kívánnak je25 % - 29 %
17
34
lentkezni.
20 % - 24 %
16
32
Az emelt szintű érettségi0
0
ért és a nyelvvizsgáért a 0 % - 19 %
felsőoktatási
intézményeknek kötelező megadniuk a többletpontot. Az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, felvételi szakiránynak
megfelelő közép-vagy felsőfokú szakképesítésért, szakirányú
technikusi képesítésért, illetve különböző sportágakban elért olimpiai-, világ- vagy Európa-bajnoki helyezésekért már eddig is
megszokott többletpontok az „adható” kategóriába tartoznak,
vagyis az egyetemek és főiskolák maguk döntik el, megadják-e
ezekért a többletpontokat.
Egy jelentkezőnek összesen 24 többletpont adható. A felvételi
eljárás során továbbra is csak az nyerhet felvételt, aki a
többletpontok nélkül számított maximális pontszám legalább 60 százalékát, tehát a 120-as pontrendszerben 72 pontot (a felsőfokú szakképzésben 50 százalékot, 60 pontot) elér.
További friss információk:
a www.felvi.hu, vagy a www.om.hu weboldalakon!
Összeállította: SZOBOSZLAI KATALIN

Az érettségi eredmény
átszámítása felvételi pontokká
A 120 ponton felül továbbra is lehetőség van plusz pontok
szerzésére. Emelt szinten teljesített, legalább közepes eredményű érettségi vizsgáért például 7 többletpont jár - de csak akkor,
ha ez a szint nem feltétele a jelentkezésnek! Azonban a felsőoktatási intézmények megállapodása szerint az elkövetkező
2 évben a legtöbb szak és kijelölt felvételi tárgy esetében a
diákoknak elegendő a középszintű érettségi vizsgát letenni,
tehát emelt szinten érettségizve a többletpontokat nagy valószínűséggel igénybe vehetik. Mindössze az öt nagy idegen nyelv
esetén (bölcsész-2 szakcsoport) követelik meg felvételi feltételként az emelt szintű érettségi letételét. Így tehát különösen felértékelődnek a legfeljebb két emelt szintű vizsgáért kapható
plusz pontok.
Azoknál a szakcsoportoknál,
ahol csak egy érettségi vizsgatárgyat határoztak meg (és
nem több vizsgatárgy közül
kell egyet választani), második tárgyként bármely kötelező érettségi tárgy emelt
szintű vizsgájáért jár a többletpont.
A középfokú, államilag elismert nyelvvizsga 7 pontot, a
felsőfokú, szintén "C" típusú
nyelvvizsga 10 pontot ér. "A"
vagy "B" típusú nyelvvizsgáért azonban csak akkor jár a
7 vagy 10 pont, ha például
sajátos nevelési igényű diákként, igazoltan nem tudja letenni a "C" típusú vizsgát.
Összesen két nyelvvizsga-bizonyítványt lehet így elszámolni, illetve az emelt szintű
érettségivel szerzett nyelvvizsga-bizonyítvány
csak
egyszer számítható be a
pluszpontokért.

FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan informáltak legyenek, mint Te? Hogy
szakmai téren félszavakból is megértsétek
egymást?
FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
250.-FT/HÓ X 12 HÓ = 3.000,-FT/ÉV
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KIADJA: Szociális Szakmai Szövetség 1094 Budapest, Liliom u. 8.
Tel.: (1) 216-2866 E-mail: 3sz@interware.hu Web: www.3sz.hu
E SZÁM SZERKESZTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDÖTT: Eszik Zoltán, Farkas W. Attila,
Gosztonyi Géza, Juhász Mihályné, Karmazsin Eszter, Márkus Krisztina, dr. Sziszik
Erika, Szoboszlai Katalin, Varga Sándor.
E szám felelős szerkesztője:
ESZIK ZOLTÁN
Főszerkesztő:
GOSZTONYI GÉZA
NYOMDAI KIVITELEZÉS: Grafit Public Kiadó Web: www.grafitpublic.hu;
e-mail: info@grafitpublic.hu
ELŐFIZETHETŐ: a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a
Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., VIII.
Orczy tér 1. Tel: 06 1/477-6300; Postacím: Bp.1900) Előfizetésben terjeszti a Magyar
Posta Rt. Hírlap Üzletág. További információ: 06 80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu
TÁMOGATÓINK: IFJÚSÁGI, Családügyi , Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium +
Fővárosi Szociális Közalapítvány
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