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(HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS AZ ELMÉLETBEN ÉS A GYAKORLATBAN)
Bevezető gondolatok
A hazai szociális szakma az Uniós csatlakozással újabb kihívással
találta magát szembe, hiszen felerősödött az elvárás a segítő és kliense
kapcsolatában a kliens erőforrásai fejlesztésére, a készségei, képességei feltárására, azzal való dolgozásra, röviden a képessé tevésre, saját
sorsa, életpályája alakítására. A korábbi gyakorlatban sokkal inkább
szólt a segítő tevékenysége a kliense rászorultságának hangoztatására, elismertetésére, főként a hivatalos helyek felé, hogy ellátást, segélyt lehessen „kiharcolni” számára. Különösen intenzív volt ez a
szempont a hazai szociális munka újabb kori történelme (80-as évek)
kezdetén, amikor a fennálló hatalommal szemben is demonstrálni
kellett, hogy vannak szegények, elesettek és rászorultak ebben az országban. Ez volt érvényes még a rendszer-váltás utáni első időszakban is, csak akkor már a „rendszerváltás áldozata” volt a „címke”.
A kliensek egyre növekvő száma, és egyre fokozódó igényei és szükségletei az egyik oldalról, a másikról pedig a szakma szakmaiságának
előtérbe kerülése, egyre inkább megerősítette, hogy a kliens-segítő
kapcsolat alapja és lényege egy olyan közös munka, melynek célja a
kliens erőforrásaiban történő változás, fejlődés elérése. Olyan pozitív
változásé, melynek során képessé válik élete alakítására - de legalább
meglévő képességei, készségei, életszerepei megtartására. Így tehát
egy belátható idő után képes lesz konstruktívan leválni segítőjéről, aki
újabb kliensek erőforrásainak feltárását, fejlesztését kezdheti meg. Ezt
a folyamatosan alakuló, de még nem általános szemlélet-váltási folyamatot gyorsította fel a más európai országok segítői gyakorlatát jellemző „képessé tenni” szemlélet megjelenése a szakmában. Természetesen alapkérdés, hogy:
Hogyan élik ezt meg a segítő szakmában dolgozók?
Mennyire képesek ők maguk a saját erőforrásaik felismerésére?
Mennyire része a képzésüknek/továbbképzésüknek ezen erőforrásfejlesztési képesség kialakítása?
Hiszen ha önmagukat nem képesek „képessé lenni”, másokat sem
tudnak azzá tenni.
A HÁLÓ jelen számának összeállítása úgy mutatja be a „humán erőforrás fejlesztés” (HEF) szakmai tartalmát a szakmában, hogy egymás
mellé állítja az erről szóló tudományos ismeretek rendszerét, és azt,
ahogyan ezt a gyakorlatban dolgozó szakemberek megélik. A
„gyakorlati definíciókat” rövid esetismertetések követik arról, hogy
hogyan és mi módon lehet a kliens legkülönfélébb erőforrásait fejleszteni, a mindennapok segítői munkájában.
SZISZIK ERIKA
ZUGLOI.CSALADSEGITO@CHELLO.HU
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lán hazai viszonyainkat tekintve legfontosabb területe a
humán erőforrás fejlesztésnek. A jól képzett szakembereknek azokra a ”kulcsképességekre” van szüksége, amelyek egyéni megoldásaik mellett a munka gyakorlatában is jelentkeznek. Ezek közül kiemeljük a:
(a) kooperációs készséget,
(b) kommunikációs képességet
(c) konfliktusmegoldó képességet.
A szakirodalom számtalan összefüggésben elemzi a
szakmai innovációt elősegítő képességek tartalmát. E
gondolatsorban mi a felsorolt három kulcsképesség jelentőségét hangsúlyozzuk.
Nem minősítjük e képességek hatékonyságát a kliensekkel való munkában, hiszen ezek a képességek ott szakmai képességként funkcionálnak. (Esetleg úgy is fogalmazhatunk, hogy tanult tudásként működnek a segítő folyamatban.) A humán erőforrás-fejlesztéssel összefüggésben az egyénnek az innovációra való képessége akkor bontakozhat ki, ha kulcsképességei a teljes munkaterületen folyamatosan működnek. Ezen belül kiemelkedő
a munkatársak egymáshoz való viszonyában: a kulcsképességek hatékony működtetése, pl. a team-munka rendszeressége stb. E három kiemelt kulcsképességnek jelentősége van a hierarchikus működésben, vagyis a főnökbeosztotti viszonyban, amely nagymértékben meghatározza az adott szervezet innovációs lehetőségeit. Például, ha a munkatársak és a főnökök is rendelkeznek jó együttműködési képességgel, akkor ez nagyban elősegíti
az új megközelítési módok kialakulását, a felhalmozott
tudás és tapasztalat széleskörű alkalmazását.
Az európai uniós tagországok kollégáival való találkozások arra hívták fel a figyelmünket, hogy az általuk bemutatott eljárások, megoldások többnyire országos rendszert alkottak. Több személyes élményünk is volt, amikor a bemutatandó eljárást egy kistelepülés kezdeményezéseként ismerték meg, és az ott felhalmozott tapasztalatokat régióra vagy országra terjesztette ki a konferencia
előadója. Az intézményi tapasztalatok jelentős része, és
az ott dolgozó munkatársak együttműködésének eredményeként létrejövő megoldások nagyon sok esetben a falakon belül maradnak, hazánkban. A kialakított jó modellek többnyire csak személyes kapcsolatok útján terjednek, így az elterjesztés sikere vagy a modell általánossá válása lényegében nem biztosított.
A hazai felméréseink azt mutatják, hogy a jól működő
modellek egyre szélesebb körben történő elterjedésének
egyik feltétele, hogy a modell éveken keresztül működjön és a tapasztalatok folyamatosan bővüljenek. Az idődimenzió jelentősége a szakmai információ mennyiségének növekedése miatt is felértékelődött. A hosszú éveken át jól működő modell nemcsak külső kapcsolatok
bővítését teszi lehetővé, hanem az innovatív belső fejlesztést is segíti. Az idődimenzió másik jelentősége,
hogy a külső kapcsolatok köre folyamatosan bővülhet, s
így a modell nemcsak a szakemberek előtt válhat ismertté, hanem a döntéshozók és a távolabbi partneri kör számára is. A felhalmozott tudás és tapasztalat átadása, illetve más intézményben való alkalmazása azonban nemcsak a tapasztalat minőségén, hanem a szakmai intézmé-

A humán erőforrásfejlesztés lehetőségei
a segítő szakmákban
Az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország számára lehetőséget teremtett az EU
strukturális alapjainak igénybevételére. Ezen alapok közül az emberi erőforrások fejlesztésére az Európai Szociális Alap (ESZA) hivatott.
A humán erőforrás-fejlesztés (HEF) fogalomnak alapvetően kétféle értelmezése terjedt el szerte a világon: a
szűkebb és a tágabb megközelítés. Az erőforrás-fejlesztés szűkebb fogalma alatt elsősorban az oktatást és a
képzést értik, míg a tágabb fogalom-értelmezés komplexebb, a személyes tudások és képességek fejlesztésén
túl az életkörülmények és az életminőség fejlődését is
hozzákapcsolja a tartalomhoz. Hazánkban, az eddigi tervezési folyamatokban általában a szélesebb körű értelmezés kapott teret.
Szinte minden fejlesztési terv lényeges pontja a humán
erőforrás fejlesztésének leírása - vagy a foglalkoztatás elősegítéséhez kapcsolódóan, vagy az oktatás-fejlesztéshez kötve. Arra azonban kevés kísérlet történt, hogy
meghatározott pályaterületek vagy szakmák kísérletet tegyenek humán erőforrás-fejlesztési feladataik végiggondolására. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy
egy adott szakma erőforrás-fejlesztésének feladatait elsősorban a szakma humán kapacitásának elemzésére
helyes alapozni.
A segítő szakmákra szűkítve a fenti gondolatot, szükséges lenne feltárni az „erősségeket” és a „gyengeségeket” (a humán emberi erőforrás fejlesztéssel foglalkozó
pályázatokat író szakemberek körében az erősségek és a
gyengeségek megfogalmazása ismert megközelítés). Miután a segítő szakmákhoz kapcsolódó erősségek és
gyengeségek kutatásszintű feltárását még nem, vagy
csak kis részben végezték el, ezért most két olyan szakterületet emelünk ki, amelyben kutatási eredményeink és
tapasztalataink szerint lehetőség nyílhat a feladatok végiggondolására:
az egyének és a szervezetek innovációs képességét és
a felhalmozott tudás és tapasztalat széleskörű alkalmazását.
Az egyének és a szervezetek innovációs képessége
A segítő szakmákat végzők különböző iskolai végzettséggel rendelkeznek, melyek között jelentős számban
szerepelnek felsőfokú végzettségű szociális munkások,
szociálpedagógusok, munkavállalási tanácsadók, valamint a tradicionális szakmákat képviselő pszichológusok
és tanárok. A magasan kvalifikált szakemberek megújulási képessége komplex módon biztosítható. Hazánkban
leggyakoribb a személyes fejlődést biztosító képzésekbe,
illetve továbbképzésekbe való bekapcsolódás. A tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal záruló képzések, különösen az
iskolarendszerű vagy szakmai jellegű továbbképzések,
kognitív fejlődést biztosítanak és az ismeretek bővülését
eredményezik. Ez igen jelentős tényezője az innovációt
elősegítő folyamatnak, és sok esetben a személyes karriert is biztosítja. Ez azonban nem lehet az egyetlen és ta2
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nyek fogadókészségén is múlik. A magyar gyakorlatban nem gyakori a mások
által kipróbált modellek, megoldások automatikus átvétele egymástól. Ez a jelenség azért is érdemel említést, mert sok esetben a nemzetközi tapasztalatokat szinte
adaptálás nélkül hajlamosak a nagyobb intézményrendszerek is átvenni.
A humán erőforrás-fejlesztés minőségi megújítását tenné lehetővé, ha mind a
tapasztalatok átadásában, mind azok fogadásában felismernénk az értékteremtés
új lehetőségét. Ehhez azonban a segítő szakmákban folyó tevékenységnek olyan
értékek mentén kell szerveződnie, amelyek ezt lehetővé teszik. A segítő szakma
jövőképének kialakításához szükség van a humán erőforrás-fejlesztés fogalomkörébe tartozó területek újragondolására, amelyen belül nem kerülhetjük meg az
alap- és továbbképzések rendszerének és tartalmának elemzését, valamint a szervezeti struktúra; az állami és civil szervezetek együttműködésének kérdését és
még jó néhány szakmai kérdést. E rövid áttekintésben csupán az innovációs képességet és a felhalmozott tudás átadást, mint az erőforrás-fejlesztés egyik lehetséges irányát emeltük ki. Célunk ezzel a kis gondolatébresztővel a figyelemfelkeltés volt, amellyel elő kívántuk segíteni a segítő szakmákban folyó humán erőforrás-fejlesztés tervezési és gyakorlati munkáit.
DR. SZILÁGYI KLÁRA
egyetemi tanár
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Elméleti és Alkalmazott Pszichológia Tanszék
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A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE
Következő számunkban tesszük közzé a Szociális Szakmai Szövetség Közgyűlése
által jóváhagyott „S
SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXÉ”-t, ezért kérjük olvasóinkat,
hogy küldjék meg nekünk a szakmai etika témaköréhez illő rövid megjegyzéseiket,
az Etikai Kódex készítése során elhangzott, de valamiért el nem fogadott javaslataikat és szempontjaikat. Küldjenek továbbá olyan szakmai helyzeteket, történeteket
(természetesen név nélkül), amelyek etikai dilemmája tanulságos lehet a szakma fejlődése szempontjából, illetve bármely oknál fogva nem került a 3Sz Etikai Kollégiuma elé, netán visszautasította annak megtárgyalását. Címünk: Szociális Szakmai
Szövetség 1094 Budapest, Liliom u. 8. tel.: (1) 216-2866 e-mail: 3sz@interware.hu
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„HEF =
HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS”
(GYAKORLATI DEFINÍCIÓK)

HEF - a segítő
szempontjából:
• Emberek által nyújtott segítő tevékenység, valamint az
erre irányuló fejlesztés, ami azt
jelenti, hogy létszámban és minőségben is fejlesztik és segítik
az emberekkel való foglalkozást.
• Az egyén saját tudása, képesítése, attitűdje, lojalitása,
hozzáállása az emberi problémákhoz, az élete során megtapasztalt élmények, és saját önismerete és szakmai ismeretei bővítése.
• A szakemberek tudásának,
készségeinek, képességeinek
fejlesztésére irányuló folyamat.
Egy adott szervezet szolgáltatásainak bővítése, különböző területen dolgozók bevonásával.
HEF - a klienssel való
munka szempontjából:
• Gyors, biztos, hatékony válasz az igények és a szükségletek kielégítésére.
• A kliens személyisége, tulajdonságai (kitartás, őszinteség, nyitottság) és képességei,
képzettségei, tudása felismerése, elismerése és elismertetése,
használhatóvá tétele önmaga
számára.
• A klienssel folytatott kétirányú folyamat, amelyben annak erőforrásai feltárásában a
segítő részese és aktív szereplője ennek a folyamatnak.
• A kliens tanult tehetetlenségének leküzdése, kompetenssé tétele.
• Különböző életszerepeiben
(szülő, családtag, dolgozó, lakó…) való megerősítése, fejlesztése.
Saját céljainak, értékeinek felismerése, megfogalmazása, kialakítása (egyensúly, bizalom, önbizalom,…).
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„Kliensem 35 éves mozgáskorlátozott férfi, csak 8 oszID
RÖV
tállyal rendelkezik, mert soha
semmilyen megkezdett iskolát, szakmát
nem végzett el. Ennek megfelelően egy rövid, három hónapos, ingyenes számítógépes tanfolyamot sikerült
találni neki, melynek végzése során folyamatosan tartottuk
a kapcsolatot, hogy nehogy ismét „feladja” a dolgot, a befejezés előtt. Az elvégzett tanfolyam után sikerült egy olyan
védett munkahelyet találnia, ahol számító-gépes ismereteit
felhasználva, könnyű, de érdekes munkát végezhet.”
„27 éves fiatal lány, aki élettársi kapcsolatban él barátjával,
de kapcsolatukat beárnyékolja a múlt, amikor is nevelőapja
rendszeresen abuzálta őt, 4-től 13 éves koráig. Ez a mostani
kapcsolatát is nagymértékben akadályozza, nem tud bízni a
férfiakban, állandóan szapulja, bántja élettársát, csak amikor kimondja, akkor jön rá, hogy nem kellett volna. Intim
kapcsolatuk sem felhőtlen, állandóan a múlt képei jelentek
meg előtte. Többszöri összeveszések, szétköltözések tarkították kapcsolatukat. Mindketten együtt szerettek volna maradni, de a köztük lévő feszültségek nem hagyták. Kezdetben a fiatal lány egyéniben kezdett hozzám járni, a gyászán
és a haragján dolgoztunk. Heti rendszerességgel járt hozzám majd egy évig, utána élettársa is bekapcsolódott a folyamatba. Feladatomnak tekintettem, hogy a haragot, amit
nevelőapja iránt érzett, ki tudja magából fejezni, és ne fojtsa el, azt gondoltam, ha ezzel megbirkózik, akkor a kapcsolata is elfogadhatóbb lesz mindkettőjük számára. Nagy érzelmi, indulati hullámzások voltak jellemzőek az első időszakra, majd ezek amplitúdója egyre gyengült. Egymás elfogadása is kezdett kialakulni, egyre jobban el tudta fogadni, értékelni és élvezni élettársa érintéseit, közeledését.
Közben a nevelőapával is találkozott néhányszor, aki már
rég elvált édesanyjától, és új kapcsolatban élt egy másik
városban. A lány haragja egyre inkább a nevelőapa felé
irányult. Eddig senkivel (!) nem beszélt erről a dologról még az édesanyjának se mondta el, annyira szégyellte a
dolgot. Most azt találta ki, hogy majd jól beolvas a nevelőapjának, talán még neki is megy, és indulatból megüti. Nagyon készült erre a találkozásra, vitte magával az élettársát
is, hogy legyen kivel telefonálnia és levezetni félelmeit, indulatait. A történteket az ő szavaival próbálom felidézni:
- Amikor megláttam az öreget, megsajnáltam, olyan gyengének és kicsinek látszott… De nem kíméltem, beolvastam
neki. Szemmel látható volt, ahogy ment össze. Nem tudott
meghatni, mert annak idején ő sem törődött velem, hogy akkor mit érzek. Nagyon kimért voltam vele és egyáltalán nem
kiabáltam, nem ütöttem meg. Büszke vagyok magamra,
hogy ezt meg tudtam tenni. Olyan ez számomra, mintha olimpiai aranyat nyertem volna…
Azóta is rendszeresen, de már csak havonta járnak hozzám,
időközben élettársával össze is házasodtak. Elmondta, hogy
bár soha sem fogja elfelejteni a történteket, ezzel együtt
kell élnie, de már nem nyomasztja annyira, hogy megbénítaná mindennapjait.”

***
„Iskolai jelzés alapján kerültem kapcsolatba a 13 éves kislánnyal és édesanyjával. A jelzés lényege, hogy a kislány
nagyon sokat hiányzik, minden téren az erős elhanyagoltság látszott rajta. Az édesanyja nem érdeklődött lánya iskolai helyzetéről, üzenetekre nem válaszolt, teljesen elzárkózott minden kapcsolatfelvétel elől.
Az anya leveleimre nem jött be, azért én kerestem fel őket.
Az otthoni körülményekre is a nagyfokú elhanyagoltság
volt jellemző. Az anya ellenségesen nyilatkozott lányáról,
nem látott reményt arra, hogy kapcsolatukban pozitív változás következhet be. A kislány is reménytelennek látta a
helyzetét, abból a szempontból, hogy édesanyja megértést
tanúsítana iránta és több időt szánna rá.
Az anyával egyéni konzultációk során sikerült elérni, hogy
az eddigi tekintélyalapú stílusa helyett a partneri viszonyon
alapuló nevelést alkalmazza, a vádoló, kioktató kommunikáció helyett pedig az odafigyelő, meghallgató, érdeklődő
beszélgetéseket helyezze előtérbe. Ezzel párhuzamosan a
kislánnyal is egyéni konzultációkat folytattunk a kommunikációs szokásairól, stílusáról, és magatartási kérdésekről,
ebben pozitív irányú változásokat, szabályok betartását tűztünk ki célul.
Anya és lánya a megbeszélteket betartotta, alkalmazta,
szemmel látható volt az eredmény. A kislány megértést,
problémáiban segítséget kapott, így az iskolában is megszűntek hiányzásai, csavargásai is. Az anya boldog volt,
hogy lányával jobb lett a kapcsolata, ő maga keresett fel és
számolt be életükről, az iskolával is önként kereste a kapcsolatot, sőt megválasztották a Szülői Tanács elnökének.
Az otthoni szegényes környezetet is széppé, otthonossá varázsolták, együtt beszélik meg a változtatásokat, közösen
tervezik, szervezik a programokat.”
***
„59 éves, hosszú ideje munkanélküli, enyhén alkoholista
nőt sikerült rávennem arra, hogy munkát keressen és találjon. Keresetéből képes lesz részt venni az adósságkezelési
programban. Egy másik 40-es kliensemet arról sikerült
meggyőznöm, hogy ahelyett, hogy az évtizedek alatt vidéki
tanyáján összegyűjtött több mázsányi lomot és olcsó alkatrészt rendezgesse, ill. hogy a felette zsarnokoskodó anyját
kiszolgálja, inkább találjon munkát és azzal önállóságot
magának, eddig ugyanis erre a fenti okok miatt nem volt
ideje. Kliensem munkát talált, adósságát rendezi, élete önállóbbá és a felnőtti léthez közelebbivé vált.”

***
„Kliensemmel három éve állok kapcsolatban. Hátraléka
keletkezett, mert férje elvált tőle, és egyedül nem bírta

***
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fenntartani a lakását. Válása sokáig húzódott, az amúgy is
labilis idegállapotú asszony többször kórházba került. Munkát tovább már nem tudott vállalni. Megindítottuk a rokkantosítását. Amikor már rendszeres rokkantnyugdíjjal rendelkezett, elkezdünk dolgozni azon, hogy újra munkába állhasson. Ezzel párhuzamosan, mediációt is folytattunk közte
és a férje között, hogy problémáik rendeződjenek, s ezzel
valamelyest visszanyerte lelki egyensúlyát is. Jelenleg részmunkaidőben dolgozik egy kereskedelmi cégnél.”

két gyermeke sérült, édesanyjával lakott együtt egy kis lakásban. Anyjával való kapcsolata konfliktusokkal volt terhelve, gyermekei apjával sem tudott megegyezni a gyerekek körüli kérdésekben ill. saját kapcsolatukban. Munkatapasztalata szinte semmi, néhány napnál többet sehol sem
dolgozott. Állapota erősen frusztrált volt, labilisan, sodródva, ellenségesen élte meg önmagát és a világot.
Első beszélgetéseink az élettörténetéről szóltak, szülei válásáról, apja alkoholizmusáról, öngyilkosságáról, anyja depressziójáról, és főként arról, hogy ezekkel a problémáival
mindig magára maradt. Ráadásul az iskolában magatartási,
tanulási problémái voltak, emiatt hamarosan bűnbak lett
mindenki szemében. A tanárai kisegítőt javasoltak, anyja
átíratta őt, mert nem bízott képességeiben. Kamaszként bulizott, ivott, néha füvezett és közben mindig arra vágyott,
hogy valaki őt szeresse, értékelje. Néhány csalódás után
összeköltözött egy fiúval, két gyermeke apjával. Párjáról azonban kiderült, hogy nem tudja azt a biztonságot, melegséget nyújtani, amire vágyott, így kapcsolatuk tönkrement.
Ismét jött a buli, a felelősséghárítás korszaka. Nagyon hamar kiderült, hogy önmagát nem tartja sokra, fél minden
megmérettetéstől, nehezen alkalmazkodik a közösséghez,
viszont nagyon érdekli a rajz, a művészetek, jó a kézügyessége, gazdag a fantáziája, intelligens, nyitott és szívesen tanulna.
A segítő folyamatban nagy hangsúlyt kapott a érzelmi,
mentális támogatás, saját értékeinek, készségeinek feltárása, erősítése - együtt a pályatanácsadó segítségével -, ezzel
párhuzamosan dolgoztunk a családhoz, gyermekeihez, édesanyjához való viszonyán, régi és új párkapcsolatán.
Az eset több évig tartó folyamat volt, krízisekkel, hullámzásokkal, sok még a dolga a világban, de már képes saját
problémáit hatékonyabban kezelni, rendezgeti viszonyát édesanyjával, anyai szerepében felelősségvállaló, gondoskodó, céljai vannak, elvégzett egy tanfolyamot, munkatapasztalatot is szerzett, munkahelyére beilleszkedett.”

***
„54 éves, gyermekét egyedül nevelő édesanya, rokkant járadékos, a gyes-e óta le van százalékolva, egyáltalán nem
volt még munkahelye, munkaviszonya. Állandóan gondot
jelentett számára számlái fizetése, látható volt az is, hogy
szociális készségei, kapcsolatteremtő készsége szinte elveszett, elzártan élt. Munkaereje - képességeihez mérten - lett
volna, de azt soha nem használta ki, nem volt motivációja
ahhoz. Világossá vált, hogy helyzetén hosszabb távon csak
akkor lehet változtatni, ha először ezeknek a készségeknek
a fejlesztésével foglalkozunk. Először nagyon nehezen
kommunikált, zárkózott volt, engem is nehezem fogadott
el. Éppen ezért gyakrabban találkoztunk, hogy megszokjon
és elfogadjon, mint külső személyt, no meg a helyet is, ahová járnia kell. Mikor ez kialakult, csoportba is el mert már
menni, majd közel fél éves közös munka után sikerült elhelyezkednie a Szociális Foglalkoztatóban. Most is ott dolgozik, s ez a kiegészítő jövedelem már elegendő ahhoz, hogy
eltartsa magát és fenntartsa lakását. Mára már társas életet
is él, rendszeresen részt vesz különböző rendezvényeken,
programokon.”
***
„Kliensem egy 55 éves egyedülálló nő, aki munkanélküliként, hátralékproblémával keresett fel, költségeit alkalmi
munkából szerzett jövedelméből nem tudta fedezni. A kliens intézetben nevelkedett, ahol elvégezte az általános iskolát. Később volt egy élettársa, de kapcsolatuk megszűnt.
Gyermeke nem volt, évek óta egyedül élt. Évekig nem talált
munkát magának, a megélhetése érdekében prostituálódott,
9 éve nem fizet lakbért, a kilakoltatás veszélye fenyegette.
Találkozásink során azt tapasztaltam, hogy a magány, a
családi, rokoni háttér hiánya miatt kliensem nem tudta kivel
megosztani problémáit, nem talált kiutat, ezért a krízishelyzetben bezárkózott, leblokkolt. Ezért a fő célom az volt,
hogy ebből a passzív helyzetből kibillentsem annak érdekében, hogy képes legyen megbirkózni problémáival. Elsősorban arra volt szüksége, hogy valakivel megbeszélje a
problémáit és meg tudja vitatni a lehetséges megoldási módokat. Ezt a szoros kapcsolattartás, a személyes és a telefonos konzultáció segítette. Megbeszéltük a munkavállalással
kapcsolatos nehézségeit (iskolai végzettség), szóba került a
leszázalékolása is, de erről még nem döntött.
A gyakori konzultáció eredményeként a kliens egyre nyitottabbá vált, egyre aktívabban vett részt problémái megoldásában. Így egyedül keresett és talált magának munkát, jelenleg egy gyógyszertárban takarít, a segítői kapcsolatot
azóta is folyamatosan, de ritkábban fenntartjuk.”

***
„Jelzés alapján jutott tudomásomra, hogy egy régi kliens
visszaköltözött a kerületbe (elvált férje agressziójától menekült az édesanyjához) és alkoholizáló életmódot folytat a
volt férjjel egyetemben (aki ráköltözött, mivel itt kapott
szükséglakást) és életveszélyben vannak a gyermekek. A
helyzetfelmérés után a gyermekek kiemelése mellett dön-

***
„Kliensem 24 éves, a Szolgálatnál való megjelenésekor nagyon nehéz élethelyzetben volt: párkapcsolata tönkre ment,

Etikai kérdés: a 3 személy közül melyik szociális munkás?
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töttem, és jeleztem az anyának, hogy szeretnék beszélni vele, hiszen elköltözésük előtt gondoskodó, jó anyaként ismertem, így teljesen meglepett a történet.
Az első két beszélgetés nem sok eredménnyel járt, de sikerült a tudomására hoznom, hogy a gyermekek hazakerülésének feltétele a volt férj kiköltöztetése és az alkoholizálás
befejezése. Mindkettőhöz nyújtok segítséget, de neki – nekik kell akarni. Ez csak egy hónap múlva következett be, amikor is megjelent a volt férjjel együtt, hogy kórházi kezelésről jöttek. Megbeszéltük a teendőket, a volt férjet egy
kollégához delegáltam, hogy segítsen hajléktalan szállást
keresni. A gyerekek azóta hazakerültek, és folyik tovább a
családgondozás.”

barátkozni és azért követeli meg tőlük, hogy kitűnő tanulók
legyenek, mert csak így kerülhetnek be majd egyetemre. A
lányáról elmondta, hogy alapjában véve jó „kislány”, de
nem képes a saját életét sem irányítani, nem hogy a gyerekekét. Panaszkodott, hogy úgy érzi, már nem sokáig bírja a
sok terhet, amit a családja rárak, nagyon elfáradt már.
Anna a foglalkozásokra szívesen járt, nagyon szeretett beszélgetni, bár sokszor olyan fáradt volt, hogy legszívesebben lefektettem volna aludni. Stressz-oldó gyakorlatokkal,
szituációs játékokkal, rajzolással, beszélgetésekkel segítettem, hogy jobban megismerje és elfogadja magát és képes
legyen kortársaival az annyira vágyott jó kapcsolat kialakítására. A foglalkozások, beszélgetések eredményeként a
felnőttek képessé váltak a családi struktúra átgondolására,
megváltoztatására, melynek köszönhetően helyére kerültek
a családi szerepek. Az anya megerősödött szülői szerepkörében és elnyerte a családban őt megillető pozíciót. Munkát
talált, anyagilag függetlenedett. Az anyai és a nagyszülői
szerepek a helyükre kerültek. Anna ezután maga választhatta ki, hogy milyen különórákra jár. Önismerete segítette abban, hogy bátrabban barátkozzon, így számára is megnyílt
egy új világ.”

***
„Kliensem 8 éve özvegy, egyedül neveli két gyermekét. Elsősorban hátralékproblémájával keresett meg, de a járulékos problémák már az első beszélgetésekből kiderültek.
Házasságában a férje „viselte a kalapot”, csak követnie kellett az utasításokat és végrehajtani azokat. A férj halála után
minden összeomlott, hiszen neki kellett a „harmadik gyermek” pozíciójából családfővé válnia, s ezzel a feladattal azóta is küszködik. A kétheti, rendszeres találkozásainkkor
részletesen elmesélte a vele történteket, folyamatosan várta
tanácsaimat, véleménynyilvánításaimat, megerősítéseimet.
Én pedig az első találkozástól folyamatosan próbáltam építgetni benne az önállóságot, a döntésképességet, akár aprócseprő dolgokban is. Azóta minden félelme ellenére folyamatosan dolgozik egy munkahelyen, adósságát képes volt
rendezni. Bár a megerősítést mindig igényli, sokat változott
és erősödött az utóbbi időben, ez számomra egy sikerélmény, amelynek talán én is az egyik előmozdítója voltam.”

***
„A családgondozótól került hozzám egy kislány, másfél
évvel ezelőtt. Szülei elváltak, nem volt jó kapcsolata a nevelőanyjával. Iskolai tanulmányait elhanyagolta. Barátnőjével többször ellógtak iskola után. Egyik alkalommal rendőrségi ügy is lett belőle. Rövid időre intézetbe is került. Amikor hazakerült, akkor konzultáltunk a családgondozójával. Megkerestem az osztályfőnökét, aki elmondta, hogy
két tárgyból is bukásra áll. Édesapával is beszélgettem, és
kértem az együttműködését abban, hogy az eddiginél több
figyelmet szenteljen a gyereknek, a szabadidő eltöltésétől
az iskolai előmeneteléig. Mindezek után találkoztam a kislánnyal, elbeszélgettünk és abban állapodtunk meg, hogy a
ezeken a dolgokon közös erővel változtatunk. Célkitűzésünk az lett, hogy sikerüljön a felzárkózás a tanulásban,
így maradhat az osztálytársaival és felső tagozatba kerül,
valamint hogy a szabadidejének egy részét csoportfoglalkozáson való részvétellel tölti. Kitértünk a csavargás veszélyeire is. Fő célom a fejlesztő foglalkozások során az volt,
hogy lehetőséget adjak neki az önvizsgálatra. Vagyis, hogy
személyes gondjai, feszültségeit kibeszélhesse, ugyanakkor
megvizsgálhassa erősségeit is. Átgondolhassa céljait és a
lehetséges választásait is. A kislány először vonakodva jött
a csoportfoglalkozásra. Majd fokozatosan megbarátkozott a
különböző iskolából jött gyerekekkel. Megismerkedett az
alkotás örömével, hiszen minden foglalkozáson valami új
dolgot készítettünk. Később már ő istápolta az újonnan jött
gyerekeket, jó példaként arra, hogy saját személyes értékeit
felismerte. A gyerek maga jött rá arra, hogy mire képes. Az
egyéni fejlesztésen rendszeresen részt vett. Elfogadta a segítséget és igyekezett mozgósítani a benne található rejtett
tartalékokat. A visszajelzés nem maradt el az iskolából. A
következő beszélgetésen az osztályfőnök már javulásról beszélt. Elértük a közös munka révén, hogy nem bukott egyetlen tárgyból sem. Azóta is szorgalmasan jár ide. Viselkedése jó irányba változott, kedvvel jön a foglalkozásokra, felszabadultabb, kezdi értékelni önmagát.”

***
„Gyermekét, a nagyszülő segítségével, egyedül nevelő anya
keresett meg és kérte: segítsek kislányának. Elmondta,
hogy Anna nem nagyon szeret iskolába járni, nincs barátnője és tanulmányi eredménye is romlott. Már az első beszélgetésen kiderült, hogy a nagymama, akinek segítségét
kénytelen igénybe venni, egészen más nevelési elveket vall,
mint ő, és nemcsak az unokái, hanem felette is uralkodni akar. Anna rendkívül barátságos, de alapjában mégis szorongó, magányos kislány benyomását keltette. Tanulmányi átlaga 4-es, de ezzel elégedetlen. Elmondta, hogy butának
tartja magát, rengeteg különórára jár és ezért nincs ideje, de
tulajdonképpen nem is akar barátkozni a „mai lusta gyerekekkel” - ezt a megfogalmazást a nagymamától tanulta.
Megbeszéltük, hogy a családtagokkal külön-külön kezdek
el foglalkozni, majd pedig szervezünk olyan beszélgetést is,
amelyen mindenki jelen lesz. Beszélek Anna osztályfőnökével és meglátogatom őt az osztályában is.
Az anyával folytatott beszélgetések során szó esett válságba
jutott házasságáról, kapcsolatáról az édesanyjával és gyermekeivel. Kiderült, hogy úgy érzi, hogy rossz anya, neki
nem sikerül semmi, hiszen diplomás létére még munkahelye sincs. Kiszolgáltatott helyzetben érzi magát, ezért kénytelen elfogadni az édesanyja segítségét és nem mer neki ellentmondani.
A nagymama elmondta, hogy ő mindenkinek csak a legjobbat akarja. Unokáit azért íratja be különórákra, hogy idejüket hasznosan töltsék, ne legyen idejük rossz gyerekekkel
6
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Személygépkocsival indultunk útnak, és így
2 nap alatt értünk oda. Útközben Regensburgban aludtunk 1 éjszakát.
***
Meghívónk és vendéglátónk a Paderborni
Caritas SKM volt. E - hajléktalanokról gondoskodó - szervezet, saját ellátó intézményeiben és az utcán segíti klienseit, másrészt
foglalkoztatja is őket - a munkanélküliekkel
közös programban.
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***
A foglalkoztatást a RELUM nevű vállalatuknál végzik:
mezőgazdasági és környezetvédelmi munkát végeznek.
***
Szállásunkról Etteln nevű kis faluban gondoskodtak
re. A szállás-költség felét az ottani önkormányzat,
fedezte.
***

a várostól kb. 12 kmmásik felét az SKM

A kevés számú
alaposan tudnak foglal***
A hajléktalan
emberek stílusa, emberi
problémái
viszont
ugyanazok.
***
Az ott töltött idő alatt sok intézményt
meglátogattunk, és
közelről láthattuk
munkájukat.
A szíves látásért, felvilágosításokért köszönetet mondunk, s augusztusban szeretettel várjuk a viszonzást Debrecenben.
Debrecen,
2005.
április 26.
VARGA
SÁNDOR
és
VITÁR
TÜNDE
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sen… Az a néhány ember aki alkalmanként szán arra
időt, hogy összeüljön és megvitassa az aktuális szakmai
kérdéseket, meg is keresi az illetékeseket, és a megkeresés sok esetben kudarccal végződik… csak reménykednek abban, hogy a döntéshozók mihamarabb ráébrednek
a tévedésükre és változtatnak majd az intézkedéseken. A
legjobban a szakmai összefogás hiányzik, másképpen
fogalmazva szomorú tény az, hogy nem egységes a
szakma és a kollégák valamilyen oknál fogva nem partnerek a szakmai változásokban, még annak ellené sem,
hogy számos szakmai szervezet működik.
A hozzászólásokban megemlítődtek a szakma jogi szabályozásának anomáliái, valamint felmerült néhány
konkrét kérdés is:
Miért nincs súlya a szakmai érdekvédelemnek?
A szakma miért nem képes erőteljesebben hangot
adni az érdekeinek?
Hol tart a szociális szakmai kamara ügye?
A jelen lévők közül többen egyetértettek abban, hogy a
kamara létrehozása kiemelkedően fontos a szakmai
érdekképviselet szempontjából, hiszen más szakmák
esetében is látható, hogy a kamaráknak nagyobb a súlya
és jelentősége a hatóságokkal való együttműködésben.

A Szociális Szakmai Szövetség SzocKafé sorozatának
keretében április 12-én „Szakmai érdektelenségünk
csapdái” címmel az intézmények és a szakemberek közötti együttműködésről beszélgettünk. Meghívottak voltak: Aczél Ágnes, Galambos Pál és Táncos Éva.
Vitaindítóként Aczél Ágnes elmesélte, hogy az eredeti
elképzelése az volt, hogy a szakmai munkavégzés során
a szervezetek közötti együttműködés alkalmával felmerülő etikai problémákról szól ez a rendezvény, de az
időközben felmerült aktuális problémák miatt megváltozott a koncepció. Ennek oka, hogy a tervezett – szociális
területet érintő – jogszabályváltozás kapcsán élénk vita
jött létre a szakmán belül. A továbbiakban rátért a fővárosban a családsegítés területén létrejött együttműködési
formák sajátosságainak ismertetésére. Aczél Ágnes kiemelte a szakmai érdektelenség problémáját - amely az
áprilisi SzocKafé témáját meghatározta.
Mi az oka annak, hogy nem tudunk közös munkát
végezni?
Miért nem érezzük szükségét annak, hogy közösen
képviseljük részben a saját, részben pedig a kliensek
érdekeit – akikért felelősek vagyunk?
Milyen módon lehetne ebből a helyzetből kitörni?
A probléma egy végrehajtási rendelet módosítása körül
csúcsosodott ki, de ami a mélyén van, az ami igazán
fontos – emelte ki Aczél Ágnes. Többek között az, hogy
az elmaradt szakmai szabályok kidolgozása egyre súlyosabb problémát jelent, hiszen ha mi nem dolgozzuk ki a
saját szakmai szabályainkat, akkor majd valaki „kívülről” megteszi ezt helyettünk. Egyre világosabban látszik,
hogy ez a folyamat már elindult.
Tánczos Éva hozzátette, lehet, hogy ezek a problémák
egy szakterület: a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálatok jellemzői. Lehet, hogy csak erre a területre jellemző egyfajta részvétel hiánya, és a szakma más területeire a vázolt problémák egyáltalán nem, nem ennyire,
vagy egészen más tekintetben jellemzőek. Azt is érzékeltük, hogy kevéssé kezdtek el egy-egy terület szociális
szakemberei egymásra figyelni, nemhogy a szomszédos
szakterületek problémáira. Hiányoznak a közös cselekvések, elmozdulások ezt igazán jellemzőnek érezzük. A
szakmai levelező-listán egyrészt nagyon sok minden
nem jelenik meg, aminek fontossága lenne, ha mégis,
akkor nagyon esetleges az, hogy milyen szakmai vita
bontakozik ki e keretek között. Ezt a helyzetet használják ki - ha nem is tudatosan - a felettes hatóságok, ennek
elszenvedői pedig részben a terepen dolgozó szociális
munkások, részben pedig a kliensek – említette meg
Tánczos Éva.
Galambos Pál a szakmai összefogás jellemzésére egy
viccet mesélt: Arra a kérdésre, hogy: Jó-e a szakmán
belül az együttműködés a kollégák között? Az az első,
rövid válasz, hogy: „jó”. Egy kicsit bővebben kifejtve
pedig: „nem is olyan jó”. A valóságot – Galambos Pál
véleménye szerint a második válasz takarja, sajnálatos
módon ezt igazolják az elmúlt évek történései is. A különböző jogszabály-módosításokban elméletileg sokan
hallatták a hangjukat, gyakorlatilag sajnos nagyon keve-

POSTALÁDÁNKBÓL

Szia! HÁLÓ!
Évek óta néz hülyének nagyon sok ember, köztük a barátaim is, amiért sötéten látom a jövőt.
Alább Meadows professzor véleményét olvashatjátok,
amit a Magyar Tudományos Akadémián adott elő. Az
általa felvázolt sötét jövőt nekem, kb. 55-65 évesen lesz
esélyem megérni. A fiam és a lányom 25-35 éves lesz
akkor. Rágondolni is rossz.
De ma szépen süt a nap! Legyen egy kicsit több eszünk,
és lépjünk! A nulladik lépés, hogy minél többen tudjunk
erről. Szeretettel:
ALMÁSSY TAMÁS
alto@freemail.hu
-------- Az eredeti üzenet -------Itt, a „mozgalom listán” láttam meghirdetve, hogy
Dennis Meadows professzor Magyarországon is bemutatja a "Növekedés határai-30 év múlva" című könyvet,
amely a Római Klub híres jelentésének legújabb, aktualizált változata. Magam is ott voltam pénteken az Akadémián. Már csak azért is megérte elmenni, mert valamennyi regisztrált résztvevő kapott a könyvből egy-egy
példányt.
Mindenkinek javaslom elolvasni, én egész hétvégén nem
tudtam letenni. Pedig kifejezetten hűvös, távolságtartó
stílusú, talán a "zöld" szó egyszer sincsen benne, se
"géntechnológia", se "atomenergia". De ugyanakkor kö-
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telességüknek érezték a szerzők, hogy megpróbáljanak
pozitív forgatókönyveket is felvázolni az emberi civilizáció sorsát illetően.
Ami a lényeg: a nyolcvanas évek közepe óta az emberiség "ökológiai lábnyoma" már nagyobb, mint a Föld adott komponensre számított fajlagos felszíne. Magyarán:
egyre gyorsuló ütemben haladunk a lejtőn. Bár más terminológiával és nagyobb ismeretanyaggal, továbbá jóval
fejlettebb matematikai modellezéssel, de csak igazolni
tudták az 1972-es előrejelzéseket, amelyek akkor kb. 50
éves időtávlatot adtak arra, amikor az ökológiai, szociális és ökonómiai válságjelenségek exponenciális ütemű
gyorsulása katasztrofális lesz. Vagyis
kb. 2020-2030 körül a gazdaság, a
termelőerők minden energiája az akut
válságkezelésre fog elmenni, nem fog
jutni semmi a népjólétre, visszaesik az
élelmiszertermelés, és az akkortájt kb.
9-10 milliárd közti emberiség létszáma drasztikusan csökkenni kezd,
feltehetően elsősorban a fejlődő világbéli rettenetes éhínségek miatt.
De a fejlett világ átlagemberét (=
gyerekeinket?) sem lesz miért irigyelni. Ha a trendek ugyanazok
lesznek, mint manapság.
A folyamatok exponenciálisan
gyorsuló jellege miatt van az, hogy
1972-ben még pár ráérő értelmiségi huhogásának tűnt az egész. Keleten éppenséggel imperialista blöffnek tartották (érdekes,
hogy 1973 körül a Kossuthnál
már megjelent a stockholmi konferencia kapcsán - ahol Magyarország hivatalosan nem képviseltette magát - egy könyv
a témáról, aztán sokáig semmi), hogy a növekedés káros
lehet. Ami meg az "imperialistákat" illeti, az Exxon Mobile még 2000 körül is kiadathatott egy anyagot, amely
szerint a Római Klub tévedett, hiszen hol vannak a válságok ? Nyomatta is ezt a magyar trendmédia ezerrel.
2005-ben azonban az exponenciális függvény emelkedése már érezhető.
Természeti katasztrófák, a globális éghajlatváltozás immár elfogadottsága, az ózonügy, az egyre növekvő amerikai fizetési mérleghiány, India és Kína meglóduló olajfogyasztása, a nyílt latolgatások arról, hogy az amerikaiak vagy a kínaiak fogják-e megtámadni a demográfiai
katasztrófába süllyedő oroszokat a szibériai olajért (nem
is olyan hülye ez a Habsburg Ottó !), stb., stb.
Meadowsék persze nem ennyire konkrétak. Azt mondják: elkéstünk, mert a nyolcvanas évek elején kellett volna elkezdeni, de még van esély, ha végül is - bár késleltetve - a józan ész fogja a hatalmi tényezőket irányítani.
Nem megkerülhető a fajlagos fogyasztási szint csökkentése, amely igazságos elosztást feltételezve kb.7 milliárd ember tartós fennmaradását tenné lehetővé, szerény
jólét mellett. Ezért szükséges fenntartani a születésszabályozás programját mindenféle elvi, vallásos akadé-

koskodás ellenére, másrészt a nők kulturális-társadalmi
felemelkedését, amely maga is a legfontosabb tényezője
a születésszabályozásnak. Malthusnak tehát (így Meadows) igaza volt, csak meghaladta korát.
A másik tényező az, hogy a gazdaságot nem a rövidtávú
haszon szempontjából kell üzemeltetni. Bár le se írják
azt a szót, hogy "globalizáció", azért nyilvánvaló, hogy a
mai gazdasági szisztémát alapvetően fenntarthatatlannak
tartják. Ma a gazdaság a fogyasztás rövidtávú céljait
szolgálja ki, alig törődik a recirkulációval, a környezetvédelemmel. A válság kitörése az lesz, amikor viszont
hirtelen minden erőforrást az utóbbiakra kellene a pillanatnyi túlélés érdekében fordítani, és nem hogy az igények, de még az alapvető szükségletek sem lesznek kielégíthetők, az emberek többsége nyomorultul el fog pusztulni (Lásd a: "Dredd
bíró", "Mad Max", "Menekülő ember",
"Terminátor", "Zöld kocka" stb. típusú
amerikai filmekben feltáruló szép világot. Mind valamikor a XXI. század vége felé játszódik.)
Fontos, hogy új technológiák kellenek.
Igen, technológiák. Új tudományos paradigmák. Nem imák, bölcseletek, bűntudatkeltés (az ember olyan mint a rák, stb.). És
nem (csak) konferenciák meg bizottságok.
CSELEKVÉS KELL,
MERT A TUDÁS ÖNMAGÁBAN NEM HATALOM!
(Nekem nagyon tetszett ez a gondolat.) A
technológiáknak pedig szervesen egyesíteni
kell a termelés, fogyasztás, recirkuláció ökológiai hármas egységét (jelenleg csak az első
kettőre képesek). Nyilván nem a jelenlegi
nukleáris technológiákról vagy a diverzitáscsökkentő géntechnológiákról van szó. Ha nem pár millióan akarunk, egy elkoszlott Földön, bandákba verődve
kóborolni (kb. ennyi volt az emberiség létszáma 8-10
ezer évvel ezelőtt, a mezőgazdaság "feltalálása" előtt,
igaz, egy tiszta Földön), hanem a jelenleg születőknek
életesélyt akarunk adni, akkor nem tehetünk mást.
Meadowsék persze visszafogottabbak könyvükben, Dennis Meadows előadásában, élőben határozottabban fogalmazott. Az utána következők színtelenebbnek tűntek.
A csattanó a végére maradt. Miután a programban állófogadást hirdettek, a társaság kizúdult potya kajára.
Csakhogy valami tévedésből kifolyólag ez elmaradt. Az
egyik résztvevő "ez a Meskó egy hülye" üvöltéssel csak úgy visszhangoztak a tudomány templomának falai
- hagyta el a színhelyet. (Meskó Attila az MTA főtitkárhelyettese, a konferencia szervezője)
Most képzeljük el, mi lesz, ha ember-milliárdok döbbennek rá, hogy nem lesz kajájuk ??
Az üvöltöző illetőt egyébként …-nak hívták.
(A nevet a szerző kérésére töröltük - a szerk.)
KÓBOR JÓZSEF
joseph.kobor@aok.pte.hu
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szociális munka etikai szabályait meghatározó Etikai
Kódex ismertségének, elismertségének és a jelenlegi
szakmai kihívásokhoz való igazításának, s ennek
megfelelően a 2005. évben soron következő módosítás előkészítésének érdekében, regionális megbeszéléseket szerveztünk szociális szakemberek számára.
A felsőfokú szociális képzés átalakításával kapcsolatos érdekképviseleti funkciót a Képzési Bizottságunk
látta el, tevékenységüknek köszönhetően állásfoglalást fogalmaztunk meg „a felsőfokú alapszakok képzési szerkezete kérdésében” címmel.
A szociális munkás képzésből kikerülők pályájának,
motivációinak, munkakörülményeinek jobb megismerése érdekében indított kutatást az Iskolaszövetség,
amelynek támogatásában a 3Sz is részt vállalt. A terepen szociális munkás munkakörben dolgozó szakemberek munkakörülményeinek, elismertségének, sikereinek és kudarcainak feltárására kérdőíves kutatást
készítettünk elő 2004-ben.
A gazdasági válság, a hiányos társadalmi védelem
nyomán, hatékony társadalmi integrációs stratégiák
hiányában, a népesség fele máig nem heverte ki a
rendszerváltás okozta biztonság-vesztést. A munkahiány, az alacsony bérek, a rossz színvonalú szociális
ellátások és az ellátatlanság együttes hatására még
mindig 3 millióan élnek a létminimum alatt. Közülük 1 millióan, sok éve folytonosan mélyülő szegénységben. A 3Sz szegények érdekében végzett feladatainak jelentős része - a 2004. áprilisában bekövetkezett
megalakulását követően - becsatornázódik a Magyar
Szegénységellenes Hálózat tevékenységeibe.
E mellett természetesen 3Sz-ként továbbra is feladatunknak tartjuk a „hang” szerep betöltését. Ennek
megfelelően több alkalommal fordultunk a nyilvánosság erejéhez - állásfoglalást fogalmaztunk meg:
„a szociális és gyermekvédelmi törvénykezés
szándékai és a költségvetési törvényjavaslat közti
ellentmondásról”,
„az új Esélyegyenlőségi, Szociális és Családügyi
Minisztérium, illetve a Társadalmi Szolidaritás
Minisztériuma ügyében”, valamint
„a szegényedés dolgában kialakult politikai vitához”
címmel nyílt levelet juttattunk el valamennyi parlamenti képviselő, illetve a sajtó részére. 2004. során
tevékenységünk fókuszában az első Társadalmi Öszszetartozásról Szóló Nemzeti Cselekvési Terv elkészítése, valamint a Szociális törvény tervezett - majd
lényegében meg nem valósított - nagy ívű reformja
álltak.
Az eredmények értékelése természetesen nem könnyű
feladat, hiszen a lobbizás és érdekképviselet esetén
sohasem tudható, hogy az általunk kifejtett tevékenységekkel párhuzamosan vagy éppen ellentétesen milyen ösztönző vagy gátló erők érik a döntéseket meghozókat. Azt bizonyosan tudjuk azonban, hogy - ha i-

Szöveges beszámoló a Szociális Szakmai Szövetség tevékenységéről
a 3Sz küldöttgyűlése számára
2004. január – december
ELŐSZÓ
A Szociális Szakmai Szövetség megalakulása óta két
fő feladatának teljesítését tartja szem előtt, ezek:
a szociális szakma, a szociális szakemberek védelme, valamint
a „hang” szerep, vagyis a szegénységben élők
érdekeinek képviselete és védelme.
A szociális szakma - annak ellenére, hogy két évtizede hivatalosan létezik Magyarországon - továbbra is
küzd az anyagi, társadalmi elismertség hiányától, a
társszakmáktól, a társszakmák által képviselt kompetenciáktól, szaktudástól való határozott különbségtételre mindezidáig nem került sor.
A szakmai érdekvédelmet ellátó szervezetek tevékenysége ellenére, részben a szakminisztérium elkötelezettségbeli és hatékony érdekérvényesítésbeli hiányainak köszönhetően, a tipikusan szociális végezettséget igénylő munkakörökre, feladatokra továbbra is
alkalmazhatóak egyéb - nem szociális - végzettséggel
rendelkező szakemberek.
A szociális intézmények finanszírozási problémáinak
megoldására nem került sor, e problémák nyilvánvalóan kihatnak az intézményekben dolgozók munkakörülményeire, az elérhető eszközök körére.
A felsőfokú képzés jelenleg zajló átalakítása során a
szociális szakképzés helyzetének védelme, tisztázása
jelentős érdekképviseleti tevékenységet igényelt. A
szakmai kamara hiánya miatt a szociális szakemberek intézményes szakmai, etikai védelme és felügyelete továbbra sem biztosított.
A közelmúlttól elérhető Európai Uniós forrásokhoz
való hozzáférés a szociális szakemberek, szociális intézmények részéről feladataik, tevékenységeik újfajta
megközelítését és reprezentálását, a partnerségre és
együttműködésre való nyitottságot követeli meg.
A fentiekben röviden összefoglalt kihívásoknak szervezetünk számos tevékenységén keresztül igyekezett
megfelelni.
A szociális szakemberek és intézmények helyzetét érintő jogi szabályozás előkészítésében és véleményezésében a szakmai érdekegyeztetési fórumok munkájában való részvételen, állásfoglalások, szakmai vélemények megfogalmazásán keresztül vettünk részt. A
szociális ágazat átfogó érdekegyeztetési struktúrájának, a szociálpolitikai tanácsok rendszerének kiépítésének előkészítésében a kezdetektől aktív szerepet
vállaltunk. A 2004-es év során a Szociális Munkások
Szakmai Kamarájáról szóló kodifikált jogszabály tervezettel kapcsolatos további egyeztetések zajlottak. A
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Esély szerkesztőségével.
Saját rendezvényeink nagy számának, valamint a
külső szervezetek rendezvényeinek köszönhetően
folyamatosan intenzív volt a tárgyalóterem kihasználtsága, ami egyben azt is eredményezte, hogy szakemberek folyamatosan nagy számban kerültek kapcsolatba a Szövetséggel is: minden rendezvényt kihasználtunk arra is, hogy a résztvevők megismerjék a
3Sz-t, a Hálót és kiadványainkat.

dőlegesen is, de - sikerült a szegények és kirekesztettek ügyét a politikai diskurzusba beemeltetnünk.
Biztató jelnek tekinthető a kormányzat elköteleződése
a Szociálpolitikai Tanács és a Szociális Munkások
Szakmai Kamarájának létrehozása mellett. Mindkét
struktúra a szociális szakma erejét növeli, védelmét
és ellenőrzését látja majd el.
(1.1.) AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE
Az Elnökség 2004 során - a nyári szünet kivételével havi rendszerességgel (összesen tíz alkalommal) ülésezett. Az Elnökség valamennyi ülése határozatképes
volt. Az elnökségi üléseken történtekről szóló emlékeztetőket az elnökség tagjai és az ellenőrző bizottság
elnöke megkapták.
Az elnökségi üléseken több alkalommal meghívottként vettek részt az ESZCSM, majd az ICSSZEM
képviselői: így
február 27-én Magyar Szociális Munkások Kamarája témában Hallgató Éva,
május 28-án Szociálpolitikai Tanács témában
Hallgató Éva és Farkas Attila,
december 10-én a szociális területet érintő változások témában Korózs Lajos.
A 3Sz és a minisztérium közötti egyeztetés folyamatossá tétele érdekében megállapodás született arról,
hogy Korózs Lajos államtitkár negyedévente részt
vesz a 3Sz Elnökségének ülésein.
2004. során a működés és szakmai programok finanszírozása folyamatos volt, számos pályázati programunk zárult ez évben, illetve fut jelenleg is.

(1.3.) A 3SZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐ KERETÖSSZEGEI
ÉS AZ IRODAI
IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGMEGOSZTÁSÁNAK
RENDSZERE

BEVÉTELEK
Nyitó egyenleg

1 200 000

Irodai szolgáltatások bevételei

2 077 186

Működési támogatások

3 700 000

Háló előfizetési bevételek
Egyéb bevételek, támogatások
(költségtérítés, SZJA 1% stb.)
2004. évben rendelkezésre álló
készpénzvagyon
KIADÁSOK
Iroda kiadásai (fenntartás,
bérek, beszerzések)
Háló kiadásai

A TAGSZERVEZETEKNEK

Igénybe vett szolgáltatások
(nyomda, rendszerfejlesztés stb.)

Az Irodai státuszokat 2004-ben sikerült három főállásra bővíteni (a korábbi két fő és egy fél álláshoz
képest), így az Iroda az év során a titkárral, az irodavezetővel és egy programvezetővel (új státusz) működött. A félállás teljes állásra történő bővítése személyi
változással is járt, illetve az irodavezető személyében
is változás történt az év végén.
Az elmúlt évhez hasonlóan a Szövetség irodájának
kihasználtsága igen magas, továbbra is jelentős az irodában tartott rendezvények (vezető testületek ülései, regionális csoportok találkozói, szakmai munkacsoportok megbeszélései, stb.) száma. Továbbra is az
irodában zajlott az Iskolaszövetség és a MACSGYOE
adminisztrációja (levelezés, pénzügyek), valamint vezető testületeik (a 3Sz Alapszabályában megfogalmazottakkal összhangban), a 3Sz munkacsoportjainak és
szakmai kollégiumainak, valamint a "Háló" szerkesztőségének ülései, ami szintén növelte az irodai infrastruktúra kihasználtságát, forgalmát.
Folytatódott a korábban bevált együttműködés az

22 521 660

Tagdíjak

Egyéb pályázott támogatások

(1.2.) IRODA ÉS IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK

FT

17 424 750
1 568 461
9 344 441
57 836 498
FT
10 231 975
2 554 405
10 254 772

Továbbított támogatások

5 320 067

Reprezentáció, rendezvények

2 420 776

Költségtérítések

5 317 868

Kiadások összesen

36 099 863

Az iroda fenntartásának költségeit a következő források fedezték 2003-ban:
Az irodai szolgáltatások bevételei:
könyv eladás
1 632 627 Ft
terembérlés, fénymásolás
444 560 Ft
Működési támogatások:
NCA
3 700 000 Ft
SZJA 1%-os felajánlás
79 275 Ft
Egyéb pályázati támogatások
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ciós Bizottság elé a ’Szociális képzési ág’ két alapszakának képzési és kimeneti követelményei, amelyeket 2005 októberében és novemberében fogadtak el
és hirdettek ki.
A szociális alapképzések (BA) 2006-tól így 180 + 30
kredit értékűek lesznek, azaz a +30 kredit a képző
intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésre
fordítható, amely alapvetően egyezik a 3Sz véleményével.
Vitatott viszont a képzés időtartama, azaz a fenti
kredit értéket 6, ill. 7 félév időtartam alatt kell megszerezni, és vitatott a 7. félév finanszírozása is. Igen
súlyos kérdés, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottságnak az újonnan indítandó szakokkal szembeni kizárólagosan akadémiai elvárásait, személyi követelményeit sok - eddig képző - iskola igen nehezen, vagy
nem tudja teljesíteni. Ezekben a kérdésekben az Iskolaszövetség elnöksége levélben kereste meg a szaktárcát, személy szerint Göncz Kinga miniszter asszonyt.
(A bizottság nevében: BUDAI ISTVÁN)

(2.) A SZAKMA ERŐSÍTÉSE
A 3Sz Alapszabályában meghatározott feladata "a
szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a
szükséges nyilvánosság megteremtésével, a szociális
szakmák társadalmi presztízsének növelése".
A szakma építését az alábbi tevékenységek szolgálták
2004-ben:
(2.1.) A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK SZAKMAI KAMARÁJA
A 2003 elejére elkészült koncepció szakmai vitáját
követően 2003 októberére véglegessé vált a javaslat
kodifikált változata, amelyet a 3Sz képviselője átadott
az ESzCsM vezetőinek. A tervezet minisztériumon
belüli egyeztetését és véleményezését követően, 2004
februárjában tárgyalásra került sor a 3Sz-t képviselő
„delegáció” és az ESzCsM között, a konkrét kérdések
tisztázására. A megbeszélésen felvetődött kérdéses
pontokkal kapcsolatosan a 3Sz elnöksége februári ülésén alakította ki álláspontját, amelyet a minisztériummal ismertettünk. Az egyeztetési folyamat jelenlegi állása szerint remény van rá, hogy a törvényjavaslat 2005 során a Parlament elé kerül.

(2.2.2.) AZ ISKOLASZÖVETSÉG KUTATÁSI PROJEKTJE
(2.3.) A SZAKMAI ÖNTUDAT ERŐSÍTÉSE
(2.3.1.) GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

(2.2.) A SZAKKÉPZÉS KÉRDÉSE

A 2004-es év főként a továbbgondolkodás, útkeresés
jegyében zajlott.
A legtöbb időt, energiát önmagunk meghatározása
kötötte le. Felmerült az egyesületté szerveződés gondolata is, amit jelenleg elvetettünk, félve, hogy akkor
a már megkezdett munka sem folytatódna.
Végül is abban maradtunk, hogy megtartjuk a szakmai kollégium formáját, azzal, hogy évente egy alkalommal konferenciát rendezünk egy-egy kiemelt témában. Idén, már eddig több, szinte mindenkit érintő
témát jeleztek kollégáink. A költségigénylés kapcsán
felmerült az akkreditáltatás gondolata, de jelenleg elvetettük, mert ezek a konferenciák az együttgondolkodást szolgálják, és kevésbé az egyirányú átadást.
Folyamatosan a szociális problémákkal esetmegbeszélés keretében foglalkozó „Műhely” működött,
működik. Előre elfogadott tematika szerint dolgozunk, az egyedi esetből általánosítható problémákat,
megoldásokat keresve.
(A Szakmai Kollégium nevében: B. ACZÉL ANNA)

(2.2.1.) KÉPZÉSI BIZOTTSÁG
A Képzési Bizottság a Nemzeti Universitas Program
és a nemzetközi képzési trendek szellemében alapvető
feladatának tartja, hogy folyamatos kapcsolatot tartson és együttműködjék a képzés megrendelőinek, a
végzett szakemberek alkalmazóinak képviselőivel, a
szociális szakma különböző szervezeteivel és a képző
iskolákkal. Ez vonatkozik a szociális képzés egészére,
így a szakképzésre, a felsőfokú szakképzésre (FSZ),
az alapképzési (BA) és a mesterszakokra (MA), továbbá a szakirányú továbbképzésekre és a szakvizsgára. 2004-ben a tevékenység fókuszába a felsőoktatás szakjai kerültek.
A 2004. évben folytatott tevékenységek
(1.) A 3Sz e témában megfogalmazott 2003. decemberi és 2004. márciusi állásfoglalásai értelmében - továbbá kemény lobbi tevékenység eredményeképp - a
felsőfokú szociális képzés besorolás szerint az új felsőoktatási képzési szerkezetben a ’Társadalomtudományok képzési terület’-hez kerültek.
A szociális képzési ágon belüli egy - azaz Szociális
munka - alapszak támogatása nem járt eredménnyel,
ugyanis a 381/2004 (XII.28.) Korm rendeletben kettő:
’Szociális munka’ és ’Szociálpedagógia’ alapszak
szerepel.
(2.) A fent jelzett kormányrendelet értelmében 2004.
május 15-én kerültek az OM és a Magyar Akkreditá-

(2.3.2.
(2.3.2.)) KÖNYVKIADÁS
2004-ben új kiadványunk nem jelent meg, ugyanakkor több kötet: Kecskés Éva „Dzsumbujisták”, Báder
József „Társadalom, politika, média” című könyveinek, valamint a Szakanyag Munkacsoport koordinálásával a Kézikönyv sorozat újabb kötetének előkészítő
munkálatai zajlottak.
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(2.3.3.) HÁLÓ

E mellett megkezdődött egy új Gyorsjelentés kötet előkészítése, amelynek témája a terepen dolgozó szociális munkások helyzete. A szeptember-októberben
lezajlott előzetes kérdezés eredményeiről Ferge Zsuzsa tartott előadást a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett konferencián.

2004 során a Háló folyamatosan megjelent, a szerkesztőség tagjai havi rendszerességgel üléseztek a
3Sz irodájában. Az év során megjelentetett Háló számok a következők voltak:
X. évfolyam, 1. szám, 2004. január – tematikus
„Változás-Háló” szám, 16 oldalon;
X. évfolyam 2. szám, 2004. február – tematikus
„Párbeszéd-Háló” szám, 16 oldalon;
X. évfolyam 3. szám, 2004. március – tematikus
„Hajléktalan-Háló” szám, 28 oldalon;
X. évfolyam 4. szám, 2004. április – tematikus
„Roma-Háló” szám, 16 oldalon;
X. évfolyam 5. szám, 2004. május – tematikus
„EU csatlakozás-Háló” szám, 32 oldalon;
X. évfolyam 6. szám, 2004. június – tematikus
„Adomány-Háló” szám, 20 oldalon;
X. évfolyam 7. szám, 2004. július – tematikus
„Szegénység-Háló” szám, 16 oldalon;
X. évfolyam 8-9. szám, 2004. aug-szept – tematikus „Szex-Háló” szám, 20 oldalon;
X. évfolyam 10. szám, 2004. október – tematikus
„Pártfogó-Háló” szám, 20 oldalon;
X. évfolyam 11. szám, 2004. november – tematikus „Átváltozó-Háló” szám, 16 oldalon;
X. évfolyam 12. szám, 2004. december – tematikus „Közösség-Háló” szám, 16 oldalon
A Háló előfizetőinek száma 2004 decemberében: 500
fő volt.

SZAKANAYAG MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓ
A szakanyag munkacsoport 2004. tavaszától újra indította működését. Változó összetételben, de jórészt
folyamatosan dolgozott annak érdekében, hogy a 3Sz
könyvkiadói tevékenységét újra lendületbe hozza. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a korábban elkészült kézikönyvekből folyamatos újranyomás szükséges, az átdolgozott második kiadásoknak is sikere
van. (Csak zárójelben megemlítendő, hogy annak ellenére, hogy erről már többször tárgyalt az Elnökség
is, nem valósult meg az a határozat, mely szerint a
könyvkiadásból befolyt összegeknek legalább egy bizonyos hányadát új kiadványok megjelentetésére tartalékoljuk.) A siker arra utal, hogy a szakmában jól
használható, magyar nyelvű, hazai problémákra és tapasztalatokra reflektáló, összefoglaló jellegű magyar
nyelvű alapkönyvekre, kézikönyvekre szükség van.
Arra vonatkozóan széleskörű felmérést készítettünk,
hogy mi legyen a következő kézikönyv tárgya, mivel
az egy meglehetősen hosszú vita után a szakanyag
munkacsoporton belül elfogadottá vált, hogy a kézikönyvek sorozatát folytatni szükséges. (Amúgy a tájékozódó jellegű felmérés is ezt igazolta.) A HÁLÓban, a 3sz honlapon és a "Németh Laci"-levelező listán is közzétettünk egy igényfelmérő kérdőívet.
Az igényfelmérésből az is kiderült, hogy szükség lenne egy olyan - kisebb terjedelmű - sorozatra, ami a
szakma aktuális kérdéseivel, problémáival foglalkozik a szociális munka szempontjai szerint, kevésbé
költséges, mint a kézikönyv és gyorsabban reagál a
szakmai kihívásokra.
Az igényfelmérés és a munkacsoporti megbeszélések
nyomán döntöttük el, hogy munkacsoportunknak
legalább két kiadvány megjelentetéséért kell dolgoznia:
Kézikönyv a pályázatokhoz és a projektmunkához. (Helyzetfelmérés, szükségletfelmérés, szociális ellátások tervezése, szolgáltatásfejlesztés, pályázat, projekt, megvalósíthatóság, monitoring.)
Többszerzős, szerkesztett munka.
A szociális szakma időszerű kérdései. (Munkacím) Egyszerzős, vagy többszerzős. Lehet vitairat,
vagy összefoglalás, állásfoglalás jellegű is.
További megbeszéléseink értelmében, végül is az első kiadvány mellett döntöttünk, amelynek előkészítő munkálatai folytak 2004.
során.

(2.3.4.) HONLAP
Az elmúlt évben honlapunk szerkezetét valamelyest
módosítottuk.
Az NCSSZI-vel való együttműködésünknek köszönhetően új rovatunk a „Szociálpolitikai tervezés és
fejlesztés” amely a Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat anyagait: a regionális helyzetelemzéseket, illetve a regionális szociálpolitikai
tervezési koncepciókat tartalmazza. A menüpont
2004 augusztusa óta folyamatosan friss anyagokkal egészül ki.
A „Jogszabályok” rovatunkban letölthetővé tettük a
szociális szférát érintő hatályos jogszabályokat.
A 2004. áprilisában megalakult Magyar Szegénységellenes Hálózattal kapcsolatos információkat (tagok,
dokumentumok, hírek) is a honlapunkon érhetik el az
érdeklődők.
Az Aktuális rovatot némileg átszerkesztettük, köszönhető ez annak, hogy egyre többen keresnek meg
bennünket az állást keres / állást kínál alrovatunk
miatt. A rovat kiegészült a Kalendáriummal is. Ennek
keretében felkutattuk a tevékenységünk szempontjából jeles napokat, melyekről pár sorban írunk az az-
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napi híreink között. Természetesen a kalendáriumi
adatok gyűjtése jelenleg is folyik.
A „Szakmai Anyagok” rovatban is számos újabb
anyag érhető el - újdonságként jelent meg az „Adatok,
statisztikák” című alrovat, amely - bár még bővítés
alatt áll - terveink szerint a szociális területet érintő
statisztikai adatsorokat tartalmazza majd 1989-ig
visszamenőleg.
Annak érdekében, hogy naprakész adatokkal rendelkezzünk a 3Sz honlap látogatottságáról, folyamatosan
figyelemmel kísérjük a Honlapra vonatkozó statisztikai adatokat, amelyek szerint honlapunk látogatottsága folyamatosan nő, havonta átlagosan 6.000 látogatónk van, akik számos anyagot töltenek le az oldalról:
a legkedveltebbek között a Gyorsjelentések mellett, a
Háló korábbi számai, valamit a hatályos jogszabályok
szerepelnek.

píteni a rendelkezésünkre álló anyagokat
a vitaanyagba. Időközben megszereztük a
Szociális Munkások Nemzetközi Egyesületének Etikai Kódexét is, amelynek szellemisége is megjelenik az átdolgozásra
kerülő Kódexünkben.
Szeptembertől a Kódexmódosító Konszenzus Konferenciát is elkezdtük szervezni párhuzamosan a szintetizáló munkával.
A rendszeres megbeszéléseinken kidolgoztuk a Konferencia elé kerülő munkaváltozatot, amelyet szétküldtünk a tagszervezeteknek véleményezésre, illetve
felraktuk a Szövetség honlapjára, és megjelentettük a
Háló-ban is. Felhívást tettünk közzé - szintén a honlapunkon és a Hálóban - a módosító javaslatok további
megtételére, majd később a Konferencián való részvételre is.
Decemberben - amikor két alkalommal találkoztunk az összegyűjtött anyagokból elkészült a konferencia
elé kerülő változat.
Az Etikai Kollégium további működésében ismét a
felmerülő problémák, esetek feldolgozása kap majd
nagyobb szerepet, de nem kerül jelentősen háttérbe a
szakmai nehézségek etikai értelmezése, véleményezése sem.
Az Etikai Kollégium működése - a belső, saját megítélésünk szerint - leginkább a létszámbővítésnek köszönhetően, az új tagok aktivitásának következtében
is jelentősen javult, erősödött.

(2.3.5.) ETIKAI KÓDEX ÉS EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK
(Az Etikai Kollégium tevékenysége)
A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma
2004 évi tevékenységét a fejlődés, az építkezés jellemezte.
A korábban elhatározott - a 3Sz elnöksége által támogatott - létszámbővítés, a szervezetenkénti 1-2 fő delegálása az Etikai Kollégiumba jó döntésnek bizonyult, a Kollégium működésének stabilizálását eredményezte. A Kollégium jelenleg 8 fővel működik,
akik hét szervezetet képviselnek. A biztos, eredményes és hatékony működéshez szükség van a teljes
létszám biztosításához, a Szövetség szervezeteinek
képviseletéhez.
Az Etikai Kollégium munkáját 2004-ben túlnyomóan
a szociális munka Etikai Kódexének felülvizsgálatához szükséges anyaggyűjtés jellemezte. A módosító
javaslatok gyűjtését folyamatosan végeztük, de a javaslattevők körét ki kívántuk bővíteni. Mindenképpen
szükségesnek gondoltuk jobban megismerni az Etikai
Kódex gyakorlatban való megfelelésének, a szociális
munka végzése közben, az alkalmazhatóságról szerzett tapasztalatait. Ezért a 3Sz Irodájának és munkatársainak aktív közreműködésével szakmai fórumokat
szerveztünk kilenc helyszínen, ahol a szociális munkás szakma képviselőivel, művelőivel beszélgettünk a
szociális munka Etikai Kódexének alkalmazhatóságáról és alkalmasságáról. A résztvevők száma kis híján
elérte a 300 főt. A résztvevők két szélső értéke 10 és
95 fő volt a különböző helyszíneken. Mindegyik helyszínen megfogalmazták, hogy Etikai Kódexre szükség
van, a szociális munkát végzőknek sok esetben védelemre és útmutatásra van szükségük, amelyet jelentős
részben biztosít a Kódex. Hiányolták viszont a szakmai normák, sztenderdek meghatározását, az erősebb
munkajogi védelmet.
A szakmai fórumokon szerzett tapasztalatokat összegyűjtve, a nyár végétől elkezdtük rendszerezni és beé-

(2.3.6.) SZAKMAI KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
Immár hagyományosan az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal közösen
szerveztük meg a Szociális Munka Napi konferenciát
2004. november 11-én. A rendezvény keretében adta
át Göncz Kinga miniszter asszony a szakmai elismeréseket. Az ünnepséget követő konferencián előadást
tartott: „Szociális munkások helyzete a 3Sz legfrissebb kutatásának tükrében” címmel Ferge Zsuzsa;
„Szociális munka: a sokarcú professzió” címmel Hegyesi Gábor; a szakmaközi együttműködések fejlesztésének lehetőségeiről: Dr. Falus Ferenc, igazgató,
Nyírő Gyula Kórház; Oláh László, osztályvezető helyettes, Budapesti Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési osztály; Eszik Zoltán, kutató, Felsőoktatás Kutató
Intézet.
A rendezvényen hozzávetőlegesen 300-an vettek
részt; a szakmai konferenciára vonatkozó visszajelzések pozitívak voltak.
„TÁRSADALOM, POLITIKA, MÉDIA” KONFERENCIA
A „Szociális és civil kommunikációs projektünk” ke-
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retében 2004 júniusában „Társadalom, politika, média” címmel záró konferenciát rendeztünk, amelyen
előadást tartott:
Krémer Balázs, szociológus
Nyáry Krisztián, kommunikációs szakértő – Magyar Public Relations Szövetség
Virág Tamás , újságíró, szociális munkás – Magyar Narancs
Pintér Róbert, szociológus – Információs Társadalom- és Trendkutató Központ
Csató Zsuzsa – Sorstárs Hírlevél
Karmazsin Eszter – Szocháló
Porkoláb Anikó – Nonprofit.hu
A konferenciára szociális civil szervezetek képviselőit hívtuk meg. A konferencia konklúziója szerint a
szociális szféra kommunikációja erősítésre szorul, ennek eszközeiről további szakmai konzultációkra van
szükség.

Aczél Ágnes, Kövér Ágnes, Kocsi Ilona (17 résztvevővel)
2004. október 28.
AKKOR ÉS MOST - Beszélgetés a SZETA tagjaival a
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából Havas Gábor, Lengyel Gabriella, Szalai Júlia (38
résztvevővel)
2004. december 8.
VESSZÜK A JELZÉST! - Sikeres szakmaközi együttműködések a gyermekvédelmi alapellátásban
Révész Magda, Darvas Ágnes (34 résztvevővel)
A SzocKafék helyszínei az RS9 Kávézó, a Dunapark
Kávéház, illetve a Liliom utcai nagyterem voltak.
Sajnos még mindig nem sikerült egy - az elképzelésünknek megfelelő - csendes, kávéházi helyszínt találni a rendezvénynek.

SZOCKAFÉ

(3.1.) RÉSZVÉTEL A SZOCIÁLIS TERÜLETET ÉRINTŐ

(3.) SZAKMAI MUNKÁK, SZAKMAI VÉLEMÉNYEK

JOGSZABÁLYALKOTÁS FOLYAMATÁBAN

A 2004-es évben az alábbi témákban rendeztünk beszélgetéseket szociális szakemberek és más érdeklődők számára:
2004. február 24.
SZOCIÁLIS MUNKA A „VÉGEKEN” - Milyen szakmai
fejlődési és szinten tartási lehetőségek, erőforrások
érhetőek el ma szociális munkások számára
Szögeczki József és Gosztonyi Géza (20 résztvevővel)
2004. március 11.
KELL-E A VÉRÁTÖMLESZTÉS? - Az Etikai Kódex soron következő felülvizsgálatának első szakmai vitája
Almásy Judit, Deákné Orosz Zsuzsa, Ohly Éva, Pál
Tibor (20 résztvevővel)
2004. március 24.
…HOGY HANGJA LEGYEN A SZOCIÁLIS SZAKMÁNAK! A szociális témák és szakemberek megjelenése a médiában
Báder József, Virág Tamás, Szikra Dorottya (11 résztvevővel)
2004. április 28.
GYEREKEK A FEKETE DOBOZBAN? - A gyermekvédelmi rendszer problémái
B. Aczél Anna, Herczog Mária, Radoszáv Miklós, Révész Magda (29 résztvevővel)
2004. május 17.
KÉT SZÉK KÖZÖTT A FÖLDÖN - A kórházi szociális
munka problémái
Bugarszki Zsolt, Bujáki Tünde, Regős Judit, Szabó
Lajos, Szögeczki József (27 résztvevővel)
2004. szeptember 22.
UGYANAZ MÁSKÉNT - Szakmaközi együttműködések:
jogászok és szociális munkások

(3.1.1.) JOGSZABÁLY ELŐKÉSZÍTÉS
SZOCIÁLIS TANÁCS
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS
A beszélgetésekről minden egyes esetben rövid emlékeztető készült, amelyet a Hálóban és a honlapunkon
is megjelentettünk.
A Munka Törvénykönyve, illetve a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi törvény alapján az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium az
ágazatban reprezentatív, illetve érdekegyeztetésre jogosult szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek részvételével Egészségügyi Szociális
Érdekegyeztető Tanácsot hívott létre, amelynek a negyedik oldalát a köztestületek és a szakmai szervezetek adják.
Az ESZÉT 2004. évi ülései a már „megszokott mederben folytak”. A kevés számú találkozón (a hosszú
„előjátékot” követően) 4-5 óra várakozás után kaptunk szót és mondhattuk el véleményünket az adott
témával kapcsolatban. A témák döntően egészségügyiek voltak, illetve a már elfogadott költségvetésről
szóltak.
Az ismert miniszteriális és strukturális változások
után szinte felüdülés volt a november végén megalakult SZÁÉT ülés, ahol végre nem ügyrendi és napirend előtti viták töltötték ki a rendelkezésre álló időt,
hanem érdemi vélemények, hozzászólások hangozhattak el. Ezen az ülésen a 2005. évi költségvetés és a
2005. évi közszférára vonatkozó bérfejlesztési tárgyalások kerültek napirendre. Ennek során elhangzott az
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a vélemény, amely szerint a jelenlegi egyházi intézményeket megillető támogatással az állam kvázi beismeri, hogy a kötelezően előírt szolgáltatások többe
kerülnek, mint amennyit a normatívák fedeznek. Az
ehhez szükséges többlet-támogatást a szegényebb önkormányzatok és a civil szervezetek nem képesek biztosítani. Javaslat hangzott el az alapellátás finanszírozásának megváltozásáról is. Az alapellátás egyes részeinél megjelenő feladat-finanszírozást üdvözöltük,
de felhívtuk a figyelmet a tervezetben foglalt családsegítő és gyermekjóléti finanszírozás veszélyeire.
Egyetértettünk azzal, hogy a bölcsődei normatívával
kapcsolatban a számítási módon változtatni kellene.
A következő ülésre ez év februárjában került sor. Itt
napirendre került a közgyógyellátás átalakításának
koncepciója, amellyel kapcsolatban döntés született
egy szakmai bizottság felállításáról, ahol képviseletet
kaptunk. A SZÁÉT elfogadta első féléves napirendjét
és az ügyrend tervezetét.
Az üléseken Bujdosó Judit és Vass Péter vettek részt.

sége 2004-ben lényegében kimerült abban, hogy a
jogszabálytervezeteket honlapunkon elérhetővé tettük
az érdeklődők számára, illetve a tagszervezeteink részére továbbítottuk és a véleményeket összegeztük.
Ez alól kivételt jelentett a júniusban elkészített Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési
Terv tervezete, amelyet széles szakmai körben - mind
a 3Sz, mind pedig a Magyar Szegénységellenes Hálózat tagjainak körében - igyekeztünk ismertté tenni, ill.
a dokumentummal kapcsolatos véleményeket összegyűjtöttük és szintetizált formában a minisztérium
részére eljuttattuk.
(3.2.) JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA,
AZ ÁLLAM KONTROLLJA

WATCH-DOG PROGRAM BESZÁMOLÓ
(4.) A szociális civil szféra erősítése
Az EU csatlakozással ez a feladat az eddigieknél sokkal nagyobb súlyt kap. Számos ilyen jellegű feladat
már az előző, 2. pontban felmerült. Ezek mellett egy
önálló projektet tervezünk (reményeink szerint részben külső forrásból) a civil szféra erősítése érdekében,
illetve hangsúlyosnak látjuk feladatunkat a NAPincl
előkészítésében.

ORSZÁGOS BŰNMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG
TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI BIZOTTSÁG
A Bizottság létrehozásáról a 2321/2003. (XII.13.)
Kormányhatározat rendelkezett, alakuló ülését 2004.
február 10-én tartotta meg, fő feladata a Társadalmi
Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv elkészítésének koordinálása, illetve megvalósításának monitorozása. A Bizottságban a 3Sz képviselője állandó
meghívottként (egyetlen nem-kormányzati szereplőként) vesz részt. A Bizottság a megalakulást követően
összesen 2 alkalommal ülésezett 2004-ben. Az ülések
fő témái a Nemzeti Cselekvési Tervhez összeállítandó
tárca-anyagok tartalma, a civil szervezetek Bizottsági
munkában való részvételének módja, illetve a METOD munkacsoport felállításának előkészítése voltak.
A Nemzeti Cselekvési Terv 2004 nyarán elkészült; a
civil szervezetek részvételének biztosításáról döntés
azóta sem született; a METOD munkacsoport előkészítése zajlik. A munkacsoport célja, hogy a kapcsolatot teremtsen a szegénység témában folyó adatfelvételeket végző kutatóhelyek és az adatokat felhasználók
között, illetve, hogy összegyűjtse a szegénység elleni
küzdelemre vonatkozó hozzáférhető adatokat.

(4.1.) CIPP program
2002-től kezdődően szervezetünk részt vesz a Soros
Alapítvány kezdeményezésére létrejött CIPP (civilinformáció-pályázat-partnerkeresés) hálózat tevékenységében. A program célja: civil szervezetek számára olyan, személyes és online szolgáltatási csomagokat kidolgozni és működtetni, melyek megkönnyítik az uniós ismeretek és pályázati információk elérését, illetve tágabb értelemben segítséget nyújtanak a
pályázatíráshoz, pályázati partnerek kereséséhez ill.
partnerségi programok kidolgozásához.
A Hálózat motorja egy adatbázis alapú webes felület
(www.cipp.hu), ahol tematikus és területi bontásban
találhatók az Európai Unióra vonatkozó alapvető
információk. Ezen felül a Szövetség vállalta, hogy
pályázati tanácsadó szolgáltatást indít be, valamint
partnerkeresés megkönnyítése céljából nemzetközi
kapcsolatainak segítségével összeállít egy külföldi
(Európai Uniós valamint csatlakozó országok) szociális civil szervezeteket tartalmazó adatbázist, amely
honlapunkon elérhető.
A program online szolgáltatásának alapjául szolgáló
"központi honlapon" az alábbi menüpontok folyamatos feltöltésére, működtetésére, karbantartására vállalkoztunk:
1.) Civil információk
Érdekképviselet

(3.1.2.) KÉSZÜLŐ JOGSZABÁLYOK SZAKMAI
NYILVÁNOSSÁGA, ENNEK SZERVEZÉSE, ÉRTÉKELÉSE

A szociális területet érintő jogszabályalkotás folyamatában sajnálatos módon mindezidáig nem vált bevett
módszerré az ún. „fehér” vagy „zöld” könyvek módszere. A készülő jogszabályok szakmai és társadalmi
nyilvánossága igen csekély.
Ennek megfelelően szervezetünk ezirányú tevékeny-
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Hasznos linkek
2.) Ágazatok
Szociális szolgáltatások
3.) Pályázatok
Személyes konzultáció
4.) Partnerek
Sikeres együttműködések
5.) Területek
Központi régió (ezen belül Pest megye)
A Soros Alapítvánnyal kötött támogatási szerződésünk 2004. szeptember 30-i dátummal lejárt.
A honlap fennmaradása, a sikeres együttműködések
létrehozatala és fenntartása szempontjából fontosnak
tartjuk a további szervezetek közötti együttműködést,
ennek érdekében a projekt lejárta után is önkéntes
munkában frissítjük a CIPP honlap tartalmát. A honlap angol nyelvű változata 2004. szeptemberében jött
létre. 2004 decemberében megegyeztünk a partnerekkel abban, hogy mindannyian fontosnak tartjuk a projekt továbbvitelét, s ehhez keressük a lehetséges közös
pályázati lehetőségeket.

(4.3.) CIVIL SZAKMAI RÉSZVÉTEL
A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL SZÓLÓ

NEMZETI AKCIÓTERV ÉS EGYÉB STRATÉGIÁK,
PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁBAN

(4.3.1.) TUDATOSSÁGNÖVELÉS ÉS MOBILIZÁLÁS A
HATÉKONYABB SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÉRDEKÉBEN
A fenti címmel beadott pályázatunkat az Európai Bizottság támogatja. A projekt 2004. decemberében indult és 2006. májusában zárul majd. A megvalósításban partnereink: az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium, a Csepeli Családsegítő Szolgálat és a Szociális Innovációs Társulás. A
program célja a Társadalmi Összetartozásról szóló
Nemzeti Cselekvési Tervvel, illetve az EU Társadalmi Összetartozás Stratégiájával kapcsolatos információk terjesztése, valamint két al-projekt keretében a
helyi szereplők közötti kapcsolatteremtés és szegénység elleni tevékenységük összehangolása. (A projektről részletesebben lásd. a 2005-ös munkatervben.)
AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ

(4.2.) „CIVIL ÉS SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS PROJEKT”

NEMZETKÖZI FELADATOK

ÉS A NYILVÁNOSSÁG

A Szociális Szakmai Szövetség nemzetközi kapcsolatainak, valamint a saját szakembereinek köszönhetően
naprakész információkkal rendelkezik a szociális területet érintő Uniós dokumentumok, kezdeményezések terén. Feladatunknak tekintjük a hozzánk beérkező információk továbbítását, valamint a magyarországi szociális civil szervezetek támogatását a nemzetközi hálózatokban való részvételben, a hálózatok munkájába való bekapcsolódásban.

A Phare Access 2001 program támogatásával 2003.
július 29. és 2004. július 28-közötti időszakban megvalósított projektet megbízási szerződéssel Báder József vezette, a koordinációt és adminisztrációt az Iroda munkatársai végzik. (A projekt beszámolója a 2.
számú mellékletben olvasható.)
Média
A „Szociális és civil kommunikációs projekt”-ünknek
köszönhetően mára stabil és intenzív kapcsolatot sikerült kiépítenünk a médiával. A 2004. során megjelentetett valamennyi állásfoglalásunk és nyílt levelünk
nyilvánosságot kapott. E mellett mára rendszeressé
váltak az újságírói megkeresések, amikor is egy-egy
aktuális szociális kérdés kapcsán kérik ki szervezetünk véleményét. Ezekben az esetekben többnyire a
3Sz elnöke vagy titkára ismertette szervezetünk álláspontját, mellettük azonban az elnökség egyéb tagjai is
képviselték az 3Sz-t a média nyilvánossága előtt.
A médiával való kapcsolatunkban a kölcsönösségre
törekszünk, ennek megfelelően valamennyi újságírói
megkeresésre érdemben reagálunk.
2004. során az RTL Klub részéről került sor jelentősebb felkérésre, amelynek eredményeként szervezetünk szakmai tanácsokkal segítette a TV csatorna
„Egy nyár a szegényekért” kampányát.
E mellett viszonylag szoros kapcsolatot alakítottunk
ki a TV2/Civil honlappal, ahol lehetőséget kaptunk
valamennyi aktuális információnk közlésére.

(5.1.) HÁLÓZATÉPÍTÉS
Több éves előkészítő munka eredményeként 2004.
április 2-án - a 3Sz kezdeményezésére - megalakult a
Magyar Szegénységellenes Hálózat. A Hálózat nyitott. Bármely olyan nonprofit civil szervezet tagjává
válhat, amelynek tevékenysége a szegénység csökkentésére irányul és nyilatkozik arról, hogy a Hálózat
céljaival egyetért. A Hálózat egyelőre informális együttműködésként, tehát nem jogi személyiségként
működik. A szerveződés adminisztrációját, a forrásteremtést, a tagok közötti, valamint a nemzetközi kapcsolattartás, a rendezvények szervezését a 3Sz irodája
végzi. A feladatok és munkák tagok közötti megosztása várhatóan kiegyensúlyozottabbá válik majd annak köszönhetően, hogy 2004. decemberében megalakult a Hálózat tíztagú koordinációs testülete, amelynek tagjai:
Dandé István, Ferge Zsuzsa, Gosztonyi Géza, Kövér
Ágnes, Kresák Anna, Márton Iza, Polacsek Györgyi,
Polgár Tiborné, Szabó Rudolfné, Wéber László.
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AZ EREDETI VERZIÓ:
A HA
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végigdolgozta, építgette-szépítgette házát, és élelmet halmozott
fel felkészülvén a kemény télre. A tücsök úgy gondolta,
a hangya bolond, és végigmulatta a nyarat. Eljött a tél, a
hangya nem fázott és nem éhezett, ám a tücsök élelem és
szállás híján a hidegben lelte halálát.
A HUMÁNUS VERZIÓ:
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végigdolgozta, építgette-szépítgette házát, és élelmet halmozott fel felkészülvén a kemény télre. A tücsök úgy gondolta, a hangya bolond, és végigmulatta a nyarat. Eljött a tél, és a
tücsök bekönyörögte magát a balek hangyához, ahol
tovább mulatozott.
A MODERN VERZIÓ:
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végigdolgozta, építgette-szépítgette házát, és élelmet halmozott fel felkészülvén a kemény télre. A tücsök úgy gondolta, a hangya bolond, és végigmulatta a nyarat. Eljött a hideg tél,
és a nélkülöző tücsök sajtótájékoztatót hívott össze azt a
kérdést feszegetve, hogyan lehet az, hogy míg egyesek
kint fagyoskodnak a hidegben, mások úgy élnek, mint a
hangya. A CNN, az RTL Klub, a TV2 és az MTV felvételeket mutatott be a didergő tücsökről, és a melegben,
terített asztal mellett henyélő hangyáról. A világ döbbenten konstatálta az égbekiáltó különbséget. Hogyan lehetséges, egy ilyen jól fejlődő, épülő országban a tücsköt
így sorsára hagyni? A NZSZ (Nemzetközi Zöldbogarak
Szövetsége) vezetői több hírműsorban is "zöldellenes
elfogultsággal" vádolták a hangyát, és felhívták a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy a világon sok tücsök
áldozata ennek a kirekesztő mozgalomnak. Breki, a béka, a tücsökkel együtt lépett fel a Mónika Show-ban, és
mindenki könnyekre fakadt, amikor az "Azért Vannak A
Zöldbarátok" című slágert énekelték. A Köztársasági
Elnök és felesége egy jótékonysági bálon támogatásukról biztosították a tücsköt, és olyan javak juttatását helyezték kilátásba, amiből a tücsök az előző kormányzati
ciklusban kimaradt; ahogy a miniszterelnök fogalmazott:
"...hogy ne süvölthesenek újra az előző rendszer szelei".
Több politológus a "Mélyvíz" adásában kifejtette, hogy
a hangya a tücsök kárára szépen meggazdagodott, és
egyúttal az ilyen típusú jövedelmek elvonását célzó adójogszabály szükségességét hangoztatták az "egyenlő
közteherviselés" szellemében. Végül, az "Egyenlő Esélyeket Az Anti-Zöldekkel" szervezet hathatós közreműködése nyomán a hangyát visszamenőleges hatállyal
megbírságolták, mert nyári munkái közben nem foglalkoztatott elegendő számú zöld bogarat, adótartozásait
behajtották és házát az állam elkobozta. A történet végén
látjuk, amint a tücsök felélte a hangya utolsó téli élelemtartalékait a kormánytól kapott házban (ami nemrég még
a hangyáé volt), a hangya pedig eltűnik a hóban. Másnap
reggel pedig a tücsök fogta a cókmókját és (mivel sikerült teljesen felélnie a hangya vagyonát) elindul egy
újabb hangyát keresni....
Ha a mai magyar valósággal bármi összefüggést vél
felfedezni az természetesen csak a véletlen műve.

A Hálózat eddigi tevékenységei:
2004. augusztus: jelentés az EAPN számára az első magyar Nemzeti Cselekvési Terv elkészítéséről, ill. tartalmáról.
2004. szeptember-november: regionális civil fórumok a Hálózat ismertségének növelése és „tagtoborzás” céljából.
2004. október 17.: rendezvény a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából, ill. a Világnaphoz kapcsolódóan nyilatkozat megfogalmazása
és nyilvánosságra hozása.
2004. november: az EAPN Hollandiában megrendezett küldöttgyűlése a magyar Hálózatot teljes jogú tagjai közé fogadja.
2004. december 3-4.: a Hálózat konferenciával
egybekötött első küldöttgyűlése.
A Hálózatnak jelenleg 72 tagja van.
NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK
2004. során tovább erősítettük már meglévő nemzetközi kapcsolatainkat, illetve törekedtünk új kapcsolatok kialakítására. Kapcsolataink döntő többségét az
EAPN különböző országos hálózatai, illetve ezek
tagszervezetei teszik ki. A kapcsolat-építésnek köszönhetően 2004. végére több – nemzetközi partnerségre épüli – pályázati ötlettel kerestek meg minket,
illetve kértek fel arra, hogy partnerként vegyünk részt
a projektekben.
(5.2.) NEMZETKÖZI SZOCIÁLIS JÓLÉTI TANÁCS (ICSW)
Az ICSW-vel való kapcsolatunk valamennyivel aktívabbá vált: a szervezet 2004. április 16-18-ig Budapesten rendezte meg „Szakértőinek Tanácskozását” a
szociális jogok és érvényesülésük témában, amelynek
megrendezésében magyar partnerük a 3Sz volt. A
rendezvényen a 3Sz elnökségének tagjai közül többen
részt vettek, illetve a záró vacsorán jelen volt Göncz
Kinga is (akkor még államtitkárként).
(5.3.) EURÓPAI SZEGÉNYSÉG-ELLENES HÁLÓZAT (EAPN)
A Magyar Szegénységellenes Hálózat megalakulását
követően is a 3Sz felel az Európai Szegénységellenes
Hálózattal történő kapcsolattartásért.
2004. januárjától novemberig megfigyelőként, a taggá
válást követően pedig teljes jogú tagként a 3Sz titkára
képviseli a magyar Hálózatot az EAPN Végrehajtó
Testületében.
Az EAPN legjelentősebb rendezvényei 2004-ben:
2004. október, Varsó: szeminárium az új tagállamok nemzeti cselekvési terveiről.
2004. november, Groningen: küldöttgyűlés, a magyar Hálózat felvétele a tagok közé.
Budapest, 2005.
A 3SZ ELNÖKSÉGE
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„AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE”
TÉMAKÖRÉBŐL

E SZÁM
SZERKESZTÉSÉBEN
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Eszik Zoltán,
Farkas W. Attila,
Gosztonyi Géza,
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postáján, Budapesten
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(Bp.,VIII.Orczy tér 1.
Tel: 06 1/477-6300;
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További információ:
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