A szociális munka szakmai közéleti lapja
Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év

XIII. évfolyam 2. szám
2007. február

Nem tévedés! Most futottak be a karácsonyi lapok a < http://postsecret.blogspot.com >

Úgy
döntöttem:
az
idei

Kérlek,

EGY
JÓ
ÉV

NE RÚGJ BE idén

karácsonykor ….

lesz!
►

Ezt szeretem a legjobban az egész évben …
… pedig ORTODOX ZSIDÓ vagyok.
▼

TIT ...
… KOK

B LDOG

ÜNN P KET!

▼

1

ERİSZAK - HÁLÓ
VARSÁNYI ERIKA: ESETLEÍRÁSOK ÉS
(SZERKESZTİSÉGI) KOMMENTÁROK

dig folyamatként érdemes és kell látnunk a történéseket.
Szükséges volt ismételten kimondani, hogy az együttes elemzések:
 nem szupervíziós ülések, bár elkerülhetetlenül tematizálódik a szociális munkás és a kliens kapcsolata,
 nem a szociális munkás személyisége áll a fókuszban,
bár természetesen mindenki megmutatja önmagát a
munkában és annak elıadási módjában,
 nem direkt tanácsadás, bár az elemzésekbıl levont
következtetések irányt adnak a további cselekvéshez,
 nem vezetıi kontroll, bár a részvétel tartalmából, stílusából, intenzitásából, az elmélyült elemzésre való
készségbıl, az érvelés határozottságából és mások
érveire való nyitottságból a munkatársak képet alkothatnak egymásról.

A Háló szerkesztıségének felkérésére tömör leírásban
ismertetek két esetet. A szerkesztık úgy tájékoztattak,
hogy a szakmai kommunikáció élénkítésének és a nézıpontok közelítésének szándékával már több ízben kezdeményeztek hasonló rovatot, ami azonban egy-egy vállalkozást követıen elakadt. Valóban nem könnyő a feladat:
írásban érzékeltethetı-e egy eset minden lényeges szála,
sikerül-e a lényeget kiemelni és mások számára is értelmezhetıvé tenni?
Néhány kolléga feltevése szerint az esetismertetések közlését a gyakorlatban tevékeny szociális munkások elfoglaltsága, s általában az írástól való ódzkodása hiúsította
meg eddig. Bizonyára ez is az egyik ok, emellett úgy
gondolom, szerepet játszhat a természetes óvatosság: kitehetı-e a nyilvánosságnak a mindennapi vívódás? E
kérdés ismeretében tettem eleget a felkérésnek.
Mivel az évek során különbözı összetételő csoportokban, munkahelyi teamekben egyedül vagy párban vezettem esetmegbeszéléseket, úgy vélem, tisztában vagyok az

Ezzel szemben szükséges volt a vitakészség, a kérdésekre
való nyitottság erısítése, mivel a vita sokak szemében egyenértékő a konfliktussal, a tekintéllyel szembeni ellenállással, a kérdésekkel történı megközelítésre, azaz a
következtetés Szokratészi módszerére pedig többen riadt
visszahúzódással reagáltak.

ismertetés szubjektív nehézségeivel is. Láthattam, milyen
szorongások lesznek úrrá fiatal és/vagy nem nagy tapasztalattal rendelkezı munkatársakon, akik saját bizonytalanságuk miatt ezt a természetes szakmai mőfajt
hozzáértésük, felkészültségük vizsgájaként élték meg. S
bár egy idı után a résztvevık többsége felismerte a közös elemzésben rejlı szakmai fejlıdés lehetıségét, sıt talán a közös élmény örömét is, néhányuk számára ismételten világossá kellett tenni, hogy a szociális munka során sikerek és kudarcok, tévedések és nagy felismerések
váltják egymást, s nem mondhatjuk, hogy bármelyik döntés véglegesen rögzített volna egy helyzetet, hiszen min-

Az esetmegbeszélés alapvetıen kettıs célt szolgál: egyfelıl a feladat megoldásához vezetı legésszerőbb és eredményesnek tőnı cselekvési alternatívák közös kidolgozását, másfelıl valódi mőhelymunkával, a szempontok öszszehangolásával a csoportkohézió erısítését.
(I.) Eset
Fiatal nı sírva kérte a teljes család (férj, két kisgyerek)
azonnali felvételét az ország keleti csücskében lévı családok átmeneti otthonába: eddig apósáékkal együtt laktak, de férje és apja között annyira kiélezıdtek a konfliktusok, hogy elızı este férje már nem maradhatott a
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lakásban, az utcán éjszakázott, s így nekik is menniük
kell. A nyájas modorú fiatal férfi megérkezésüket követıen azonnal közli, hogy ık nem rászorultság miatt
kényszerültek ebbe a helyzetbe, ui. a család jómódú,
csak az idıs apa kötekedı természete őzte ıket el otthonukból. A megszeppent feleségbıl ugyan nem sokat lehetett kihúzni a történtekrıl, de jelezte, hogy a család
nagy lakásban lakott, ami zsúfolva van értéktárgyakkal,
mivel régiségekkel foglalkoznak, vásárokra viszik a
nagyszülık, s férjének is az volt a dolga, hogy ebben segítsen. Külön beszélgetések során jelezte, hogy neki
nem volt saját családja, ezért elfogadott mindent, ami
ebben a családban szabályként mőködött. R. az általános
iskolától mostanáig, azaz 28 éves koráig semmilyen
rendszeres munkát nem végzett, s egy ıszintének tőnı
beszélgetés során segítséget kért ahhoz, hogy kiszakadhasson abból a világból, amibıl elıbb-utóbb börtön következhet. Bizalmasan közölte, hogy kapcsolatok hálózata olyan ügyekben vannak összefonódva, amelyekrıl
az itt napi munkájukat végzı embereknek elképzelésük
sem lehet. Rákérdezésre utalt arra, hogy ennek a világnak a nık is részei voltak. A szerzıdés megkötésekor vi-

R. nem jelent meg, vagy késve érkezett, s miközben a
munkatársaknak részletes beszámolót tartott az aznapi
foglalkozásról, ugyanabban az idıben a városban látták
kószálni. Egy kis idı elteltével már nem a családi jómódra hivatkozott, hanem a pénztelenségre, ami a gyerekek ellátását veszélyezteti, s ezt alátámasztotta családgondozója is, aki szerint ez arra utal, hogy pénzforrást
biztosító kapcsolatai már nem mőködnek, bár vélhetıleg
rokonoktól élelmiszert kaptak. Ennek ellenére délutáni
munkát sem vállalt, de elégedetten közölte, milyen kellemes ez a délig tartó képzés, ahol a szakácskodás révén
ingyen ebédben részesül.
A személyes beszélgetések során öntudatosan mutatta be
családi hagyományaikat, amelyeket a kívülállók nem érthetnek meg, s aminek az volt az üzenete, hogy az intézmény magatartás-szabályai nem egyeztethetık össze eddigi életével. Intelligenciája alapján más életút is nyílhatott volna számára, de - ahogy ı idézte fel - „az utcán
nıtt fel és semmihez nem kapott ösztönzést”. Írásából
még az sem ismerhetı fel, hogy alap szintő oktatásban
részesült. Kettıs kommunikációja rendkívül megnehezítette valódi szándékainak, törekvéseinek felismerését:

lágossá tettük: teljesítenie kell az otthonban tartózkodás
feltételét, azaz jövedelemmel járó munkát kell vállalnia.
Tehetetlenségnek tőnı passzivitása miatt a munkatársak
folyamatosan tájékozódtak, de a legkülönbözıbb indokokkal hárított el minden felkínált, akár alkalmi munkalehetıséget. Majd az eddigi mulasztást pótlandó, képzési
lehetıségeket kutatott fel a szakmai stáb - ugyanígy nem
sok sikerrel. Bármilyen, egyébként önálló vállalkozóként is gyakorolható szakmára irányuló képzést visszautasított, egy vágya volt: pincérkedni, mivel az éjszakai
életet szereti, ott van elemében. Végül a többhónapos
felszolgáló tanfolyam mellett lelkesen kötött ki. A képzıhely szervezıje már az elsı héten visszajelezte, hogy

egyfelıl együttérzést várt el a családi kitaszítottság és
kényszerpálya miatt, másfelıl a különbözıség hangoztatása mellett nyíltan negatív beállítódást tulajdonított a
munkatársaknak, amivel eleve vissza szándékozott verni
minden esetleges kritikát és elvárást.
Felesége talált fizikai munkát, s az alatt a rövid idı alatt,
amíg a gyárba járt, R. a gyerekeivel szeretetteljesen foglalkozott, majd esténként kideríthetetlen programokra
vonult el. Egyik hétrıl a másikra különbözı kifogásokkal sikerült kibújnia minden kötelezettség alól, beleértve
az intézmény házirendjét is. A kliens - szakmai segítı
viszonyt minden módon próbálta kijátszani: a fiatal nıi
munkatársak felé egyre vakmerıbb közeledési kísérlete3
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ket tett, s miután felesége is rövid idın belül otthagyta
munkahelyét, a család jövedelme a gyerekek utáni, s a
képzési támogatásból állt. Minden szakmai megbeszélésnek témát adtak R. játszmái: szívére tett kézzel fogadkozott, hogy ı mennyire hálás, hiszen a képzési lehetıséggel azt kapta, amit az apja megtagadott tıle, majd amikor szembesítették szabályszegéseivel, az ebbıl következı bizonytalan perspektívájukkal, az addigi elhárító
magatartás már ellenszegülésbe fordult át. A gyerekekre
való tekintettel kaptak ugyan élelmiszer-támogatást, de
néhány hónap után le kellett zárni benntartózkodásukat.
Távozásukat követıen szabályszegéseinek kisebb tárgyi
nyomai is láthatóak voltak.
A házban élı, helyzetük megváltoztatásáért komoly erıfeszítéseket tevı családok fölött magabiztosságával,
kapcsolati tájékozottságával fölényt szerezve, egyfelıl
magatartásmintát nyújtott a szabályok folyamatos megszegésére, másfelıl hangulatot gerjesztett, negatív hozzáállással vádolva azokat a munkatársakat, akiknek az érintett családokkal szoros, bizalomra épülı kapcsolata alakult ki.

csemı, többi három körülötte. Férjétıl szeretne szabadulni: mindennaposak a verések, a mocskolódások, a
gyerekek minden este rettegnek apjuk hazatérésétıl. Amikor már elviselhetetlen a helyzet, az asszony a szomszéd faluban élı anyjánál kér menedéket, de tartósan ott
sem maradhat, mivel anyja saját kiskorú gyerekével és
élettárssal él, egyébként sem túl szeretetteljes a kapcsolatuk, másik lánya mindig közelebb állt az anyához.
A családgondozóval kialakuló kapcsolat során egyre
jobban megnyílt a fiatal nı, és már nem csak a férjére,
hanem azokra a szakemberekre is panaszkodott, akiktıl
egyébként támogatást szeretett volna kapni. Gyakori élménye, hogy a faluba járó buszon a védını nyilvánosan
szólítja meg, hogy már megint terhes-e, a helyi orvostól
is csak szidást és fenyegetéseket kap. A családlátogatások során fény derül arra, hogy bár az anya sem különösebben magas intellektusú, nem képes megszervezni a
napjait, káosz és elhanyagoltság uralkodik a házban, a
férj, aki egyébként szorgalmasan jár dolgozni, gyerekeihez ragaszkodik, szellemileg sérült. Munka után a helyi
szokásnak megfelelıen a kocsmában találkoznak a férfi-

ak, és jól szórakoznak azon, hogy néhány pohár ital után
módszeresen felheccelik a férjet: álljon a sarkára, ugyanis amíg ı dolgozik, az asszony csavarog, s bizonyára
mástól lesz terhes is.
A családgondozó eredménytelenül próbált kapcsolatot
keresni az apával, s az egészségügy alkalmazottai sem
mutattak készséget az együttmőködésre, pusztán indulataikhoz reméltek partnert a Szolgálat munkatársaiban. A
szolgálat vezetıje több ízben indítványozta a helyi jegyzınél, hogy a jogszabálynak megfelelıen vegye védelembe a gyerekeket, ami mint hatósági eljárás a férj számára sem kerülhetı el, s talán ebben a formában kontrollálhatóbb a magatartása.

A mélyebb múltfeltárás mellızése nem jelenti azt, hogy a
szociális munka során ne az élettörténet jelentené azt a
vázat, amelyre a segítı kapcsolat, a meghatározandó feladat és a változás érdekében kiépítendı együttmőködési
stratégia épül. Az élettörténet elıadását mindenkor érdekek motiválják, ami nem feltétlenül tudatos félrevezetést jelent, de kijelöli azt a kulturális mezıt, amelyben a
késıbbiekben a kliens és az intézmények cselekszenek.
(II.) Eset
Az egyik kisfaluból fiatal anya jelentkezett a kisvárosi
gyermekjóléti és családsegítı szolgálatnál, karján cse-
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A jegyzıvel folytatott személyes beszélgetés teljes kommunikációs csıdbe torkollott: minden egyéb szempontra
süketen, kizárólag kocsmai jelzıkkel illette az asszonyt,
amibıl „szakszerően” levonta azt a hatósági következtetést, hogy ha egy nıt ver a férje, annak oka van, s ez az
asszony ezt meg is érdemli. Arra a kérdésre, hogy ezt
milyen tények alapján állítja, nem sokat mérlegelt: „mindenki ezt mondja”. Bár ismert volt a jegyzı betegsége,
az illendı tapintatot mellızve hasonló színvonalon zárult
a „hivatalos” tárgyalás: „a jegyzı is a kocsmai ’mindenki’-hez tartozik, ahonnan az információit győjti?” A hatósági eljárást megtagadva zárult a találkozó.
A szakmai felügyelet bevonása sem kecsegtetett nagyobb sikerrel, mivel a közigazgatás hivatásrendi szolidaritása más esetekben is erısebbnek mutatkozott egyegy ügy szakmai szempontjainál.
Ezt követıen a rendırség segítségét vette igénybe a szolgálat, ahonnan minden egyes alkalommal megjelentek a
házban, amikor az asszony a bántalmazástól tartva telefonon értesítette ıket. Miután a férj a ház egyik elkülönített helyiségébe költözött, a gyerekekkel rendszeresen

koztatott, mikor kellett volna nagyobb határozottsággal
a szabályokat érvényesíteni, helyes volt-e azt a képzést
ajánlani, ami addigi életformája, kapcsolatai fenntartásához nyújt legális keretet, a támogatás biztosításával
nem járultunk-e hozzá felelıtlenségéhez? A döntések halogatásában mutatkozó bizonytalanság nem csak a klienssel, hanem a család gondozójával folytatott vívódásból is fakadt. Azzal a szemlélettel kellett megbirkózni, amely a segítı kapcsolatot a feltétlen és követelmények
nélküli elfogadásként gyakorolja, amikor a szociális
munkás önmaga alkalmasságát azzal próbálja erısíteni,
hogy a kliens tetteinek és mulasztásainak igazolásával
érzelmileg magához köti ıt. Ebben az esetben ez nagyon
is kifejezett volt, miközben a rendszer megközelítésének
érvei hatástalanok maradtak. Ennek ellenére mind a
család gondozójának, mind a stáb több tagjának voltak
akceptálandó érvei a haladékra: a férj együttmőködést
megtagadó magatartása miatt nem büntethetı a különben is alávetett helyzető feleség és a gyerekek. De az eset folyamatosan feladta a leckét, hogy megfogalmazódjanak a szakma alapkérdései: milyen morális és érzelmi

találkozott, fizetésével hozzájárult a háztartáshoz és az
asszony biztonságban érezve magát egyre ritkábban kószált el: ellátta a háztartást, gyerekeit óvodába, iskolába
kísérte, s a lakás berendezésének gyarapításában fokozatosan talált a házaspár közös célt, ami lecsillapította a
férj indulatait, és az otthonához kötötte a feleségét.
A jegyzı alkalmatlanságát késıbb más szinten is felismerték, de nem a konkrét eset vezetett felmentéséhez.

nyereség származik abból a doktriner magatartásból, amely a Klienst, a mindenkorit a helyzet, a sors áldozatának tekinti, hozzájárul-e ez az alapállás a szociális munka legfıbb céljának: a változásnak a megvalósulásához?
Meddig ad felmentést a szocializáció, a családi-kulturális miliı a felnıtt magatartására, egy krízishelyzet nem
éppen a változtatás kényszerét és lehetıségét jelenti-e?
Ennél a történetnél az esetelemzés megrekedt a napi események lereagálásánál.

A két esetet két különbözı intézményi gyakorlatból idéztem fel.
Az elsı bemutatásának az alapja, hogy e családdal végzett munka eredménytelensége utólag is sokáig foglal-

Ezzel szemben a második történetben az egységes szemlélettel dolgozó szakmai stáb folyamatosan értelmezte a
családi kapcsolatok dinamikáját, a családgondozó önál5
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lósága a team-munkán belül érvényesült, s így a döntések is közös értelmezéseken alapultak, ami a család életében bekövetkezett pozitív változást eredményezett.

vesen viszik a vásárra. Eseteiknek a szakmai nyilvánosság elé tárásában a megmérettetés, a vizsgáztatás veszélyét látják; a lehetséges kudarcot, kritikát akarják elkerülni.

Gosztonyi Géza gondolatai a fentiek kapcsán:

De kérdezzük meg az Olvasótól, hogy ı is így
érzi-e? Valóban ennyi (és döntıen) kudarcélményt jelentenek a mindennapi gyakorlatban az esetismertetések?

Kedves Erika!
Izgalmas szakmai dilemmára utalsz, esetismertetésed bevezetıjében: (közvetve!) a szakmánkban gyakorlatilag
megkérdıjelezhetetlennek tekintett „anonimizálás”
korrekt megvalósíthatóságát vonod kétségbe. Én legalábbis ezt a kimondatlan megfontolást sejtem a kimondott bevezetı mondataid mögött. A HÁLÓ olvasói elé
kell azonban tárnom ebbéli bizonytalanságomat: valóban, én sem tudom, hogy mi lehet a tényleges oka annak, hogy:
(a.) a 3SZ Etikai Bizottsága elé kerülı néhány esetnek
a szakma egészére tartozó tanulságait (és itt most
felejtsük el azt a sajnálatos tényt, hogy az EB elé
kerülı ügyek zöme munkaügyi jellegő) miért nem
sikerül - közérthetıen megfogalmazva - a széles
szakmai közvélemény elé tárni,

Ha ugyanis ez a szakmai segítı eszköz egy egész szakma számára csak túlélendı, kínkeserves vizsgáztatás, akkor itt valami nagyon nem stimmel! Akkor sürgısen el
kell kezdenünk az ehhez az állapothoz vezetı szálak kibogozását.

Kérjük ehhez az Olvasó segítségét! Írjanak a
Szerkesztıség címére az általuk megélt esetmegbeszélések jó és rossz tapasztalatairól!
Ehhez kiváló kiindulópont a fenti két eset bemutatása, és
azok bevezetése/elemzése!

(b.) miért nincsenek - a szakmafejlesztést segítı - esettanulmány pályázatok,
(c.) miért nem ostromolnak bennünket a terepen dolgozó
kollégák a HÁLÓ-beli megjelenést (s ugyanakkor a
szakmai segítségkérés szándékát és/vagy eredményeik, sikereik bemutatását, elterjesztését is célzó)
eset-bemutatásokkal.
Te világosan fogalmazol. Szerinted e szakmai hiányhelyzet oka nem abban keresendı, hogy szociális munkások „lusták” vagy „elfoglaltak” (= túlterheltek) lennének, de még csak nem is abban, hogy nehezen menne
nekik az írás. Hanem sokkal inkább abban, hogy „óvatosan vívódók”, akik sem a saját, sem a más bırét nem szí-

Életem elsı esetmegbeszélésén az adott intézmény vezetıjének irányításával odáig jutottak el, hogy a vezetı
(!), a megvilágosodás magától értetıdı egyszerőségével
és egyértelmőségével így indította a „záró kört”: „Úgy
látom egyre nagyobb terheket rakunk rád, én és a klienseid. Bizony rád férne egy kis pihenés, mert nagyon közel vagy a kiégéshez. De ezt ne várjuk meg! Vegyél ki
egy hónap szabadságot, és én átveszem a halasztást nem
tőrı ügyeidet. Addig is: nyugi!” A dolog szépséghibája,
hogy ezeket a felejthetetlen mondatokat Angliában hallottam. 1985 óta itt csengenek a fülemben. Hány éve is
ennek? De vegyük csak sorra, hogy mi is történt akkor,
Angliában (kérlek vesd ezt össze a saját érveiddel):
6
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Bizony tematizálódott a szociális munkás és a kliens
kapcsolata, mert miközben a szupervízió a segítırıl
szól, az esetmegbeszélés az ügyrıl, ahol az intézmény (!) nem hibázhat, mert rögvest egy szakmai
mőhibapert varrnak a nyakába.
 Bizony szóba került a szociális munkás személyisége,
de csak a kiégés-prevenció miatt szükséges mértékig.
 Bizony - többek közt - direkt tanácsadás is zajlott, a
lehetséges legjobb megoldás közös megtalálása érdekében.
 Bizony vezetıi kontrollt gyakorolt az angol intézmény-vezetı a kollégája felett, és a szociális munkás
egyéni/szakmai felelısségén túllépve, kollektív szervezeti/intézményi felelısségüket érvényesítette, a
kliens javára. Akit ugyanis egy csöppet se kell hogy
érdekeljen az, hogy a szocmunkása éppenséggel ki
van-e égve vagy sem. S hogy ehhez a kiégéshez ı
(kliensként) mennyiben járult hozzá - na az meg végképp nem.
Visszatérve itthonra: természetesen elfogadom, hogy a
fenti érvek súlyosan esnek latba e hiányhelyzet oksági
magyarázatának megfogalmazásakor, és e szempontok

désben, és afféle kétféle nyomozó vagy szülı (a
„büntetı ~ ” és a „jutalmazó ~ ”) lehetett egyikıtök / másikótok.
Mert milyennek is képzeljem el R. életét?
(1.) Egy régiségkereskedı (talán vásározó cigány, de
mindenképpen:) bőnözı szülıkkel szemben más értékeket képviselı, de a hozzájuk főzıdı családi kötelékeket
elvágni nem tudó fiatalember sorsát lássam-e benne?
(2.) Vagy az ügyvédeket, rendıröket megkenı és felhasználó igazi maffiózót? Aki mondjuk még prostituáltakon is élısködik? Aki simán szemébe hazudik a naiv
segítıknek, és amikor azok erıt vesznek magukon, akkor elıhúzza a Jolly Jokert: nem ı, hanem a segítık a
„hibásak”, mert naná hogy mind elıítéletes a romákkal
szemben. Hát szép kis csomag, mondhatom! Ez az ügy
tehát egy sor szakmai kérdést feszeget:
 Meddig lehet elfogadni egy kliens együtt-nem-mőködését? Mi újság a „gumikerítés effektus”-sal, azaz ki
a jó szociális munkás: a mindig újabb haladékot adó
vagy a szabályt betartató típus? No és hol a határ e
kettı között?
 Lehet-e a család-egység tagjait együttmőködésük a-

mindegyikét mérlegelni kell egy-egy eset közzététele elıtt. Azt azonban egyik szakma sem fogadhatja el, hogy
az egyes szaktevékenységek afféle hálószoba-titkokként,
a szervezeti/intézményi/szakmai függönyök mögött zajlódjanak.

rányában, eltérıen segíteni/szankcionálni? Pl. R.-t kidobni az intézménybıl, a család többi tagjait pedig
tovább segíteni?
Milyen típusú családok közötti „otthon-beszélgetést”
lehet/érdemes kezdeményezni abban az esetben, amikor valaki „hangulatot gerjeszt” és rombolja a kialakult többi segítı-segített kapcsolatot?
Miért vagyunk olyan védtelenek / kevéssé felkészültek arra a helyzetre, amikor a kliens egy szembesítésre (= támadásra) viszont-támadással reagál?
Hogy kezelje a szociális munkás azokat az eseteket,
amelyekrıl hiányzik a tényleges gyakorlati tapasztalata vagy az alapos elméleti szaktudása? Jelesül: hol





Gondolataim az I. esetrıl
Nekem úgy tőnik, hogy az elsı esetben a segítı-segített
kapcsolat eredményeképp bekövetkezni várt „változás”
valódi tartalmát vagy:
(a.) nem fogalmaztátok meg pontosan, vagy
(b.) menet közben változtattátok, vagy
(c.) a kollégák nem viselkedtek egységesen ebben a kér-
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is tanítják pl. az alvilági kliensekkel bánás módszertanát?
Igyekeztem úgy feltenni a kérdéseket, hogy bennük legyen a válaszom is…

Bevallom: én mindkét ügyet - kezdetben - „családon belüli erıszak”-ként kategorizáltam volna. S valószínőleg
csak menet közben jöttem volna rá arra, hogy mennyire
más kezelést igényel e két ügy!

Gondolataim az II. esetrıl:

Varga Sándor megjegyzései

A második eset egy enyhe súlyú bántalmazás lehetett. A
szellemileg sérült apához a segítık (védını, orvos, jegyzı, szakmai felügyelet) és a helyi társadalom tagjainak
(ivócimborák) viszonya (nem-segítésük) több mint
szimptomatikus. Különösen ennek fényében, csak a legnagyobb elismerés hangján tudok szólni az eset kezelésérıl. Mert mirıl is van itt szó? A családon belüli erıszak hazai „zászlós-hajója” a NaNe Egyesület álláspontja szerint (melegen ajánlom információ-gazdag honlapjukat: http://www.nane.hu), családon belüli erıszak
esetében azért lehetetlen a mediáció, mert az erıszak az
egyik fél túlzott hatalmára épül, és ebbıl az agresszor - a
szerepjátszma szabályainak megfelelıen - sose enged.
Viszont esetek sora bizonyítja már, hogy az enyhe súlyú
bántalmazás jó érzékkel kiegyensúlyozható! (Mint azt a
második eset is fényesen bizonyítja) Az ügyben a szo-

A két eset az ısközösséget, azaz a régmúlt idıt juttatja
eszembe. Talán úgy volt, hogy a vadász elindult, barangolt, felfedezett. De mindenképpen eredménnyel járt, élelemmel jött haza. A körülmények változtak, komplikálódtak, társadalom lett. Sok erı mozgatásával, sok szokás bevezetésével mőködik.
Vannak embertípusok, jellemek, akik ehhez az új rendhez nem tudnak, nem akarnak alkalmazkodni. Most is
saját útjukat akarják járni, amit az elsı esetben az eredménytelenség jellemez (a tehetsége megvan, de nem tudja maga, családja javára kamatoztatni), a másik esetben
pedig képtelen, ezért lesz frusztrált.
Ha ezek az emberek tudnának az új rendhez alkalmazkodni, abban a keretben eredményesek volnának, volna
siker élményük, akkor be tudnának abba a sorba állni, ahol a többiek vannak.

ciális munkás - kitőnı érzékkel - úgy szeparálta a feleket
(a férj fizikai elkülönítésével = azaz lágy „távoltartásá”val), hogy azok egy pillanatig se érezték véglegesen
kettéválasztva magukat (lásd: láthatás megoldása, bútorvásárlás, anyagiakban megállapodás, stb.). A bántalmazó hatalmának ellensúlyaként itt a rendırség „hatalmát” állították, ami a szociális munkás folyamatos jelenlétével, nyugalmat és biztonságot jelentett a feleségnek.
Így csillapodhattak le az indulatok, hisz tudjuk, hogy a
bántalmazásos ügyek se róhatók fel csupán az egyik
félnek.
Gratulálok a kollégának és az ıt segítı teamnek!

Van azután egy másik aspektusa is a dolognak. „Bátran
csapongok, élek léha életet, mert a társadalmi szolidaritás gondoskodik a családomról, még engem se hagy elpusztulni.” Ezt mutatja ez a két fiatal ember számomra.
Az egyik magányos farkasként kóborol, a másik beáll a
nyájba, de az kikezdi. Közös nevezıre hozott megoldás
volna, hogyha mindkettı egy termékeny közösség tagja
lehetne.
Varga István megjegyzései az I. esethez:
”A szociális munkás az ügyfelet a fejlıdés folyamatában
levı személyiségként kezeli” tanítom a hallgatóimnak,
8
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korábban pedig ennek szellemében tevékenykedtem
„frontvonalbeli segítıként”. Úgy tőnik a kollégák is ezen
alapelvek szerint foglakoztak a családdal / R.-rel.
Szerzıdés / megállapodás / együttmőködés - ezek mind
nagyon fontos kifejezések a szociális munkában. Azaz
nem csak a segítınek, hanem a kliensnek is kell tenni azért, hogy az eset kimenetele sikeres legyen. A leírás
szerint R. folyamatosan megszegte a megállapodásokat,
és együttmőködése csak a szavak szintjén valósult meg.
”Meddig lehet elfogadni egy kliens együtt-nem-mőködését?” teszi fel a kérdést Gosztonyi Géza. Erre persze
nincs hüvelykujj szabály, pont ettıl szép a szociális
munka, hogy minden eset más és más.
Egy ilyen helyzet feldolgozása („átverte” a kliens a segítıt, nem tartotta be a házirendet, kárt okozott az intézmény infrastruktúrájában, közeledési kísérlete volt a
kolléganık felé) nem könnyő egy praktizáló szociális
munkás számára. (Kiderül a leírásból is, hogy a szakmai
megbeszéléseken rendszeresen téma volt a család és R.)
Lehet hogy ebben a képzı intézmények felelıssége is
megjelenik? Egyáltalán fel lehet-e készíteni a segítı foglalkozásúakat nemcsak arra, hogy hazudnak nekik, hanem hogy adott esetben rájuk is támadhatnak a kliensek?

sa az, amellyel szemben R. szinte magával hozza a családját és megpróbálja leképezni azt a viszonyrendszert,
amelybıl érkezett. Így válhat a helyzet a vizes szappanhoz hasonlóan annál csúszósabbá, minél inkább igyekszünk erısen tartani. Remélem, hogy az érintett munkatársak megkapták a támogatást, és - bocsánat a szóért feloldozást, mert az, hogy a szappan a tus alatt kirepül a
kezünkbıl, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy utálunk
mosakodni … A struktúra és komoly szakértelem pedig
idınként azt is jelentheti, hogy elfogadjuk, hogy az „és
miért nem … hát, igen, de …”, meg a „rabló - pandúr”
játszmát játszó klienseinktıl való megválás senki szempontjából sem jelent kudarcot. Az, hogy mi volt a szerepünk a kliens életének abban a szakaszában, mikor útitársaivá váltunk, nem az elválás, lezárás pillanatában dıl
el, hanem folyamatosan kap értelmezést, ahogyan élmények, tapasztalatok, hiedelmek rétegzıdnek rá, amelyek
az integrálódást szolgálják.
A második esetben is fontos a strukturáltság, méghozzá
több szempontból: a klienssel és (akár részben virtuális)
családjával szemben a szociális munkás is egy közösség
integráns része, és ezek között a keretek között valósíthatja meg a szakmai önállóságát. Kicsit leegyszerősítve
elmondhatjuk, hogy a struktúra, amit a szociális munkás
magával vitt a családba, segített, hogy kliensei párkapcsolata - családja is átrendezıdjön, így az új kapcsolati
szerkezet jobban illeszkedett a családtagok szükségleteihez. A családon belüli rendszerhatárok funkcionálissá
váltak: ott választottak el, és ott kötöttek össze ahol
szükséges.
Egyértelmő lenne a tanulságot megvonni, hogy: „Szociális munkások egyesüljetek!” – így hatékonyabban tudtok
dolgozni. A jelenlegi helyzetben azonban csak arra szorítkozhatom, hogy megállapítom, hogy aki jó, elfogadó,
felkészült kollektíva tagja, az hatékonyabban fog dolgozni, aki pedig egyedül van, erre önhibáján kívül nem
lesz képes.
Ezért is fontos, hogy a szakmai szervezetek eszméljenek
fel és szólítsák meg a gyakorló szociális munkásokat,
szervezzenek olyan mőhelyeket, ahol ki lehet cserélni a
tapasztalatokat, meg lehet alkotni a protokollokat, nem
utolsósorban pedig jól mőködı kollegiális kapcsolatok
alakulhatnak ki. Figyelem: az elsı néhány próbálkozás
tapasztalatai nem egyértelmően lesznek pozitívak, de
nem is reprezentatívak. Hosszútávú szakmakultúra - teremtı munkáról van szó, amelynek a kivitelezése a mindenkori aktuális politikai – társadalmi viszonyoktól függetlenül jórészt a szervezeteink keze ügyében van.

Varga István megjegyzései az II. esethez:
Mindig is azt vallottam, hogy a szociális munkát csak
teamben lehet eredményesen végezni. Itt felsejlik, hogy
a családgondozó segítıtársak nélkül, sıt a potenciális
segítıtársak ellenében igyekszik kliensét képviselni, illetve „képessé tenni”. Paradox módon épp a rendırségtıl kap segítséget, akiknek hozzáállása sok esetben nem
mondható empatikusnak szociális ügyekben.
Van-e a radikális szociális munkára lehetıség hazánkban? Ahhoz ugyanis, hogy ez az eset „happy end”-el
végzıdjön, véleményem szerint egyfajta radikalizmusrarámenısségre volt szükség. És vajon mit tudott volna
tenni a családgondozó, ha nem a kisvárosi gyermekjóléti
és családsegítı szolgálatnál dolgozik, hanem önálló családgondozóként azon a településen, ahol az említett
jegyzı végsı soron a fınöke? Ahol a jelzırendszer nemcsak nem funkcionál, de akadályozza a szakmai szabályok szerinti munkát? Hány kollegánk dolgozik ma is
hasonló körülmények között „ellenszélben”, és mint az
eset is mutatja, mégis magas színvonalon?
Farkas W. Attila megjegyzései:
Az esetek bemutatása az egyik legfontosabb segítı alapmővelet fontosságát hangsúlyozza számomra: a strukturálást. A keretek megteremtése az egyik legfontosabb
nyitólépés, ami egyben jelentısen befolyásolja a segítı
kapcsolat négy fı szakaszának további sorsát. A felmérés - megállapodás - kivitelezés - lezárás mind kölcsönhatásban állnak egymással. A segítı a folyamatért felel,
a kliens pedig a kimenetért. Komoly szakértelem és
nagy munka szükséges ahhoz, hogy érvényesülhessenek
ezek az alapelvek.

Még egy harmadik kérésünk is lenne az Olvasóktól: küldjék el Szerkesztıségünkbe azt a
SZEMPONTRENDSZERT

amelynek alapján ık - esetmegbeszéléseik
során - az eseteiket ismertetik,
bemutatják a kollégáknak!
Címünk : 1094 Budapest, Liliom u. 8.

Az elsı esetben a segítı kapcsolat indulásának, feltételeinek, illetve a következmények meghatározásának aktu9
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BEVÁLLALJA?
Intézményi hárítás a szexuális zaklatással szemben

vele történteket, majd tanárnıjének is. Az iskola kérése
az volt, hogy tegyek valamit, az enyém pedig az, hogy
küldjenek írásos jelzést is, hiszen ez törvényes kötelezettségük. Beszélgetésünk után nem sokkal ismét felhívott, s felhívta a figyelmem, hogy ez kényes ügy, s kezeljem nagyon óvatosan, mert nem szeretné, ha neki ebbıl problémája adódna. Azonnal az jutott eszembe, hogy
a lány problémái és a tanárnıt érı esetleges kellemetlenségek vajon milyen arányban állnak egymással. Az iskola jelzése végül arról szólt, hogy a családban olyan probléma lépett fel, amit egyedül megoldani nem tudnak, s
ebben kérik a segítségemet. İszintén szólva vártam,
hogy ha a problémát nem is nevezik meg, azért körülírják vagy legalább megemlítik a G. magatartásában bekövetkezett változásokat. Megjegyzem, a pszichológus
sem élt jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat felé, pedig neki is kötelessége lett volna.
Szerencsém volt, mert a család elfogadta segítségemet. Az elsı találkozásunkon már arról számoltak be,
hogy G. nekik is elmesélte a történteket. Akkor találkoztam elıször a vékony, szép arcú, csendes lánnyal. Az
eseményeket édesanyja és nıvére
adták elı. Elıbbi megtört, utóbbi feldúlt, indulatos volt. G. is jelen volt,
s néha elsírta magát. Megtudtam,
hogy az anya élettársa 13 és fél évig
élt velük. Kedves, megnyerı modorával belopta magát a lányok szívébe, így a 16 éves G. és húga a 15
éves N. nagyon szerették. G. csendes, kedves természetének esett áldozatul; húgát szókimondó, heves
viselkedése védte meg. A férfi
félt, hogy N-nek eljár a szája. Látogatásomkor a férfi már nem
lakott ott, az idısebb testvérek
„kiköltöztették”.
G. nagyon nehezen nyílt meg, de
végül elmesélte, hogy 12 és fél
éves kora óta fogdosta, csókolgatta, simogatta ıt a férfi. Idısebb testvérei már nem laktak otthon,
édesanyja pedig ekkor kezdett betegeskedni, sokszor
volt kórházban. Az anya általában altatókat és nyugtatókat beszedve, igen korán el szokott aludni, és ezt a
helyzetet használta ki a férfi. A G.-vel történt események
lassan, találkozásról találkozásra körvonalazódtak.
Mivel az elkövetı már nem élt velük, a következı lépés
a feljelentés volt, melyrıl a család elıször hallani sem akart. Nagy ellenállás volt bennük a hatósági eljárással
szemben, féltek a további következményektıl. Tartottak
a férfi reakciójától is, mivel elıfordult, hogy elkapta G.-t
az utcán és megfenyegette, hogy meg ne próbálja elárulni ıt, illetve gyakran elment a ház elıtt és bekiabált, félelemben tartotta ıket. Tisztáztuk, hogy nekem hivatalból kell ezt jelentenem, mert kiskorúról van szó, de nem
akarok a tudtuk nélkül intézkedni. Végül sikerült abban
megállapodnunk, hogy megbeszélek egy találkozót a helyi rendırrel, aki elmondja nekik mire számíthatnak. Ez o-

Családgondozói munkám során gyakran tapasztalom,
hogy az erıszak, az agresszió a kommunikáció és a nevelés eszközévé lép elı. Közhelyként emlegetjük, hogy
az erıszak erıszakot szül. Mégis … alkalmazzuk.
Vannak szülık, akik úgy gondolják, hogy a gyermek az
ı tulajdonuk, ezért azt tehetnek vele, amit akarnak.
Probléma esetén gyakran elhangzó kijelentés, hogy
„Majd én embert faragok belıle!”. Valószínőleg a hasonló gondolkodású szülıket is „faragta” valaki gyermekkorukban. A bántalmazó szülık gyakran bántalmazott gyerekek voltak, s mintegy mintaként hozzák magukkal a szülıi házból a nevelés, a fegyelmezés ezen
módját. Nincs más eszköztáruk, nem elég kreatívak ahhoz, hogy más megoldást keressenek. S ne gondoljuk,
hogy csak a hátrányos helyzető családok élnek ezzel az
eszközzel! Bár kétségtelen, hogy a munkanélküliség, az
alacsony iskolázottság, az alkoholizmus, a kilátástalanság növelik az erıszak veszélyét. Ha
valaki egész nap otthon ül reménytelenül, nem tud kitörni, hajlamosabb,
hogy a benne felgyülemlı agressziót
a családtagjain élje ki.
Mégis - értelmiségi szülık is - gyakran úgy gondolják, hogy a verés a
gyermeknevelés fontos eszköze. Ezzel
szemben a verés (különösen, ha rendszeres) komoly lelki sérüléseket eredményez a gyermekben, aki ráadásul
megtanulja a szülıtıl, hogy saját problémáit agresszióval vezetheti le, s ezért
a gyerekben magatartási zavarok alakulhatnak ki, vagy személyisége torzulhat. Ráadásul ı is követni fogja szülei példáját - saját gyermeke nevelése
kapcsán. Az aránytalanul nagy büntetéssel nevelı szülı gyermeke azért is
agresszív lesz, mert a látott és utánozható
minta valójában maga a szülıi erıszak.
„Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik
ember miért válik erıszakossá, bántalmazóvá, míg egy
másik személy nem. Az erıszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel - biológiai, társadalmi,
kulturális, gazdasági, érzelmi és politikai.”
(WHO Jelentés az erıszakról és az egészségrıl, 2002)
A szexuális bántalmazás napjainkban is kényes területnek számít. A szakemberek, a jelzırendszer tagjai különbözı okok miatt gyakran hárítják a problémát.
Egy ízben az egyik kliensem osztályfınöke hívott telefonon, miután tudomásukra jutott, hogy egyik tanulójukat
a nevelıapja éveken át szexuálisan zaklatta. A lány az utóbbi idıben kedvetlen, szomorú és visszahúzódó lett. Ezért elbeszélgettek vele, majd pszichológus segítségét is
igénybe vették, akinek több találkozás után elmesélte a
10
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lyan jól sikerült, hogy utána be is mentek
a kapitányságra, s megtették a feljelentést,
a férfit pedig elızetes letartóztatásba helyezték.
Az eljárás közel egy évig húzódott.
Közben - bennem fel sem merült, hogy
ez elıfordulhat - többször is támadásokat kaptam azért, mert a családnak hittem, pedig: „a vádlott nagyon jó ember, a legjobb munkatárs, megbízható,
kedves ember”. A legmegdöbbentıbb
az volt, amikor egy gyermekvédelemben tapasztalattal rendelkezı kolléga is kérdıre vont. A mai napig
nem értem meg, hogy várhatta el tılem, hogy szemet hunjak a dolog felett. Bár az is kiderült, hogy a kolléga nem hitt G.-nek, mivel hallotta
hogyan nyilatkoznak a férfiról a kollégái, s ezért egyszerően el se akarta hinni, hogy ilyet tett.
Számomra ez az eset nagyon tanulságos volt. Hasonló témával foglalkozó
esettanulmányokban olvastam, hogy
jó érdekérvényesítı, kedves modorú,
befolyásos emberek, hogyan tudták
eltitkolni, leplezni és eltusolni bántalmazó voltukat. A kollégám vajon
eltekintett volna a feljelentéstıl és
nyugodt lelkiismerettel lezárta volna az ügyet, mondván: „G. hazudik”? A
lány és a család pedig egyedül maradt
volna a feldolgozatlan traumával, megerısítve abban, hogy segítı szakma valójában mégsem segít?
A jelzırendszer tagjainak fel kell vállalniuk a bántalmazás elleni fellépést,
annak minden negatívumával együtt,
ennek hiányában a bántalmazott
gyermekek magukra maradnak.
Mégis hallunk olyat is, hogy pedagógusok erıszakhoz folyamodnak
nevelı tevékenységük során arra hivatkozva, hogy a pedagógus agressziója
vagy a szülı dühe épp ıszintesége
miatt lehet hasznos, hiszen a gyermek ezáltal sajátítja el, hogy mi a jó
és mi a rossz. Azonban a nevelı céllal alkalmazott agresszív büntetés
pszichés hátrányai nyilvánvalóak. A
verés, megfélemlítés, szidalmazás
nem lehet az egészséges és harmonikus személyiségfejlesztés eszköze.

Mobbing, avagy az iskolai zaklatás
Dambach (1998): Pszichoterror (mobbing) az
iskolában címő könyvének ismertetése
Dambach könyve az iskolai zaklatás témakörével foglalkozik, bemutatja elméleti hátterét és
praktikákkal is szolgál a megoldásokat illetıen.
Az angol „mob” szó jelentése: csıcselék. Az ebbıl képzett „mobbing” szó arra a pszichoterrorra
utal, amelyet egy adott csoport mindig ugyanazzal a személlyel szemben érvényesít hosszú ideig, kitartóan.
A mobbing kialakulásának megértéséhez
a szerzı szerint elıször meg kell vizsgálnunk a csoportban lezajló folyamatokat.
Az osztályt a hierarchia alapján három
részre tagolhatjuk. (1.) A „csoportvezetık”re, akik döntenek és megszabják a normákat; (2.) a „követık” hadára, a csoport legnagyobb részét ık alkotják; valamint (3.) a
„kívülállók”-ra, akik a „tréfák”, agressziók
rendszeres áldozatai.
Dambach tapasztalatai szerint a kiközösítés a
harmadik-negyedik osztálytól erısödik, mert
addigra szervezıdnek meg a csoportok. Azokon belül pedig gyorsan kiépül egy viszonylag
stabil hierarchia, amelyben a tagok biztonságban érzik magukat. Dambach ıket nevezi követıknek, akik próbálják mindenben a
vezért utánozni. Akadnak
közöttük olyanok is, akik
az áldozattá válás miatti félelmükben csatlakoznak a
bandához. Tılük várható esetleg némi együttérzés, bőntudat. Az akciók során félrevonulnak, vagy elfordítják a
fejüket, de ennél többet nem
tesznek. Vezér általában abból
lesz, akinek a legjobbak a lehetıségei, vagy - más-más okból az ı háttere a legerısebb. İk
kiválasztanak maguknak valakit,
a k i n e k nyilvánvaló a csoport értékrendje
szerinti gyengesége (más vidékrıl származik,
másként beszél, esetleg testi hibával él, gyakran a szemüveges, szeplıs, kövér; esetleg a
szociálisan hátrányos helyzetük miatt szegényesen öltözködı gyerekek válnak áldozattá).
Dambach szerint leggyakrabban ostobának, dicsekvınek, nevetséges bohócnak, visszataszítónak, nehézkesnek, gyávának, talpnyalónak
állítják be a kiszemeltet. Az áldozatok büntetése a megalázás, lejáratás, kirekesztés.
Elsı látásra nem mindig derül ki, hogy ki az
osztály áldozata. Sokszor még a tanár sem tudja biztosan, hogy ki szenved a többiek miatt.

E. V.
Olvasói reakcióikat az alábbi email címre várjuk:
farkas.attesz@gmail.com
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Az iskolai zaklatás megnyilvánulási formáit a szerzı a
következıképp írja le:
• az áldozat gúnynevén szólítgatása,
• valamibıl való kihagyása,
• gúnyolása és lökdösése, esetleg fizikai bántalmazása,
• személyes tulajdonának elvétele, esetleg megrongálása,
• fenyegetése,
• olyan tevékenységre kényszerítése, amit nem szeretne megtenni.
A gyerekek elıször arra jönnek rá, hogy szórakoztató a
másikkal így viselkedni. Késıbb megtapasztalják, hogy
ha sokan fognak össze egyvalaki ellen, akkor már összetartoznak. Kialakul egyfajta csoportszellem, egy közösség.
Dambach összegyőjtötte az áldozattá váló személyek
leggyakrabban megfigyelt tulajdonságait. Eszerint jellemzi ıket az alacsony önértékelés; az attól való rettegés, hogy nem felelnek meg valaminek vagy valakinek;
önmaguk hibáztatása; az a hiedelem, hogy környezetükbıl hiányzik az irányítás és hogy mások sokkal jobban
tudják a helyzeteket kezelni, mint ık maguk; interperszonális képességeik nem megfelelıek és szociális kompetenciáik hiányosak. Mindezek mellett, vagy inkább
miatt szociálisan izolálttá válnak és alacsony a csoporton belüli népszerőségük.
Az egyén és a csoport egymáshoz való viszonyában
körfolyamat, egy ördögi kör zajlik:
 A csoport egy vagy több diákot kívülálló szerepbe
kényszerít.
 A tanuló a fenti minták valamelyike szerint reagál
 A csoport a kívülálló viselkedésével indokolja a
kirekesztést
A kirekesztés erısíti az érintettek hárító magatartását. A
könyv az elıítéletek kialakulásának folyamatával is
foglalkozik. A szerzı rámutat arra, hogy az elıítéletek
tanulhatók. A gyerekek elıször tanulják meg a cselekvést (konatív szint), azután az érzést (affektív szint) és
csak legvégül a hozzá tartozó racionális indoklást (kognitív szint). Vagyis elıször azt tanulja meg a gyerek,
hogy elforduljon egy adott csoporttól, ha találkozik velük, majd elsajátítja a csoporttal szembeni negatív érzéseket és a legvégén tanulja meg az indoklást. Egyes
vizsgálatok szerint az amerikai fehér gyerekekben már
3-4 éves korukra elıítéletek alakulnak ki az afro-amerikaiakkal szemben.
A könyv utolsó részében Dambach összegyőjti azokat a
lehetıségeket, melyekkel segíthet a tanár a mobbing-áldozatnak, leállíthatja vagy megelızheti a zaklatást. A lehetıségek a az áldozattal való beszélgetéstıl, az osztály
bevonásával vagy épp az osztály bevonása nélkül végezhetı segítségnyújtási formákig terjednek. A szerzı
ezek többségét részletesen is ismerteti, így mindenképp
hasznos olvasmány lehet a téma iránt érdeklıdıknek.

A bántalmazás okai, kockázati tényezıi
A bántalmazás hátterében az esetek többségében családi mőködési zavar áll. A leggyakoribb okok közt
szerepel a nem várt/nem kívánt, sérült vagy épp házasságon kívül született gyermek; a családon belüli
kommunikációs zavarok, párkapcsolati zavarok, válás; illetve fontos rizikótényezı, ha a szülı maga is
bántalmazott volt. Akkor is oda kell figyelni, ha a családban szenvedélybeteg vagy depressziós szülı van!
A gyermek szempontjából rizikótényezıt jelent, ha
nyugtalan, sírós, nehéz temperamentumú csecsemı,
illetve ha „nehezen kezelhetı” gyerek.
A tényezık halmozódása fokozott veszélyt jelent!
A prevenció és a segítségnyújtás lehetıségei
Saját gyakorlatomban történt, hogy a szexuális bántalmazás gyanúja kapcsán az orvos választási lehetıséget adott a szülıknek: vagy segítséget kérnek, hogy
ez ne ismétlıdjön meg, vagy jelenti a rendırségnek
az esetet. A szülık - érthetıen - az együttmőködést
választották. Ebben az esetben két fiútestvér (4 és 10
éves féltestvérek) egy felnıtteknek szóló rajzfilm
(South Park) jeleneteit ismételték meg, melyben a fıhısök egymás nemi szerveit tapogatták. A történtek
nem voltak bizonyíthatók, csak a kisebbik fiú elszólásaiból derült ki, hogy történhetett valami. Természetesen ı nem tudta elmondani pontosan mi is történt
(és hónapok elteltével már nem is volt célszerő újra
kérdezgetni), a nagyobbik gyerek pedig szégyenében
nem beszélt a történtekrıl. A nagyobbik gyerekkel
egy férfi szociális munkás beszélgetett (ilyen esetekben nagyon nagy nehézség, hogy a legtöbb szociális
szakember nı, és vannak intézmények, ahol egyáltalán nincsen férfi szociális szakember), a kisebbikkel
pedig néhány alkalommal pszichológusként foglalkoztam: a gyerek feszültségeit sikerült feloldanunk.
Az eset nagyon jó példája a bántalmazás transzgenerációs, azaz generációról generációra történı öröklıdésének. Egy alkalommal ugyanis az édesanya négyszemközti beszélgetésben 14 év (!) után elıször el
merte mondani, hogy annak idején ıt is szexuálisan
molesztálta az édesapja. A gyermekeinek ellátása
kapcsán volt lehetısége segítséget kérni és kapni, egy
évek óta titokban tartott, az életét megmérgezı bántalmazás-sorozat miatt. Ezután az édesanya egyéni
foglalkozások során pszichológusi segítséggel feldolgozta a korai élményeit. Ilyen esetekben fontos az áldozatban élı önvádat mérsékelni. Általában önmagukat is okolják (pl. „nem tettem meg mindent, hogy
megszakítsam a bántalmazást”, vagy „valamit tettem,
aminek ez lett a vége”, „szétzúztam a családot”, stb.),
és haragszanak szüleikre. Fontos tudatosítani, soha
nem az áldozat tehet a bántalmazásról, fıként, ha
gyerek! A helyzet átbeszélése, és annak felismertetése, hogy a helyzetben minden eszközét felhasználva

DÖBÖR ÁGOTA
< doboragota@jgytf.u-szeged.hu >
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azt tette, amit gyerekként tehetett, sokat segíthet az
önvád csökkentésében. A harag átélése, az érzések kiadása és az önbizalom növelése a következı feladat.
Gyakran nincs mód (és nem is célszerő) a harag és az
indulatok nyílt kimondására a bántalmazó (és az ahhoz „asszisztáló” másik szülı) felé. Ilyenkor a különbözı dráma-technikák segíthetnek az indulatok levezetésében, mint pl. az üres szék technika, a levél írása
vagy a gyurma-szobor készítése. Az említett esetben
kiderült, hogy a molesztálás elıl nagyon fiatalon úgy
menekült el az áldozat, hogy egy napon megszökött
egy sokkal idısebb férfival (ami egy tipikus menekülési mód), aki aztán késıbb szintén bántalmazta ıt
(elsısorban fizikailag). A válást követıen újra társra
talált, akivel azóta együtt élt, és társán kívül - az említett esetig - senkivel nem beszélt a történtekrıl. Fontos segítségünk a titoktartási kötelezettségünk, amit
ilyen esetekben hangsúlyozni kell, hiszen sokat segíthet az áldozatnak a megnyílásban, ha tudja, hogy titkát megırizzük! (Gyermekbántalmazás kapcsán ezt
ki szoktam egészíteni azzal, hogy amennyiben úgy
gondolom, hogy mással is beszélnem kell az esetrıl,
azt elızetesen meg fogom beszélni vele, vagyis átbeszéljük, hogy kinek és mit szeretnék mondani, és ehhez fogom az engedélyét kérni. Sok gyerek annyira
fél a szüleitıl és attól, hogy kiderül, hogy ık beszéltek a bántalmazásról, hogy csak így mernek megnyílni.) Az említett eset pozitívan végzıdött. Az édesanya
titkától megszabadulva, felszabadultan, önbizalmában
és nıiességében megerısödve zárta a terápiát, ami
már külsı megjelenésében is nyilvánvaló volt: felszabadultabb, vidámabb lett és csinosabban kezdett öltözni. Természetesen nem minden esetben lehet így
eljárni. Vannak olyan esetek - súlyos bántalmazás esetén - ahol nincs idı elnyerni a szülı együttmőködését, és azonnal el kell kezdeni az ügy kivizsgálását, a
gyermek kiemelését.

Hasznos gyakorlat, hogy azokat az iskolás korú gyerekeket, akiket nem emelnek ki a családból, viszont a körülmények sem változnak, hétköznap kollégiumban látják el, ahol rendes körülmények között élhetnek, megfelelı táplálásban részesülnek, s ahol van mód adott
délutáni idıpontokban a szülıkkel való találkozásra is.
Természetesen a kollégiumból hétvégén hazamehetnek
a gyerekek, kevesebb lehet az otthoni konfliktus, és
mégsem szakadt el a gyerek a szüleitıl.
Egy ilyen megoldás mérsékelte a gyerek bántalmazását
abban az esetben is, amikor egy elsıs kisfiút szülei nem
megfelelıen láttak el: csak az iskolai étkezések alkalmával evett, koszosan járatták, higiénés körülményeik
nagyon rosszak voltak, betegség esetén nem vitték orvoshoz, lázasan járt iskolába, sıt már reggel hatkor ott
toporgott az iskola kapujában, s emellett rendszeresen
fizikailag is bántalmazták. Az ı rajza az 1. számú kép,
ahol a téli szünet eseményeit ábrázolta, illetve a 2. számú kép, ahol egy spontán rajzot készített, melynek a
„Családi kirándulás” címet adta – családtagok nélkül.

2.
Családi kirándulás
Az 5 éves kislány szülei elváltak, az apa másik városba
költözött. Többször volt probléma a láthatással, mivel
az apa nem hozta ıt vissza idıben, többször utána kellett menni. Egy alkalommal a rendırségnek kellett
visszahoznia a kislányt, mert az apa hetekig nem adta
vissza ıt, a hétvégi láthatás után. Ezidı alatt a kislányt
rendszeresen magával vitte a kocsmába is. A történtek
után a kislány viselkedése megváltozott, szorongó lett.
Az anya az óvoda javaslatára keresett egy pszichológust, aki lassan oldotta a kislány szorongásait, s mivel
rajzkészsége is gyenge volt (és az enyhe regresszió miatt még „kisgyermekesebben” rajzolt), rajzai sokszor
zavarosak voltak, s legelıször spontán bábjátékában
merült föl a bántalmazás gyanúja. Játéka visszatérı
volt, mindig egy kisbaba elrablását és megtalálását játszotta, majd egyszer megjelent egy új motívum: „a kislányt megharapják a szoknyája alatt”. Ezzel egy idıben
készült a spontán rajz is, ahol több bántalmazásra utaló
elem is van (Lásd: a 3.sz.rajzot)

1.
Amikor apu fejjel lefelé rázott...
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A prevenció és a segítségnyújtás lehetıségei

3.









5 éves molesztált kislány rajza, a félelmetes férfival


(pl. az ágyon fekvı egyik figura a másik has-tájékát
fogja, az óriási figura egy „bácsi, akitıl félek”. A
figurákon kifejezetten hangsúlyosak a köldök és a
mellek.)
Részlet egy kinetikus családrajzból (a rajzon mindenki épp csinál valamit). (Lásd: a 4.sz.rajzot)




Segítésük a megfelelı kötıdés kialakítását az anya és gyermeke között (már akár a gyermekvárás
idején elkezdve).
Krízishelyzetben ne hagyjuk magára a családot!
Gyakran pusztán a jelenlét biztonságot ad a családnak, ezért találkozzunk velük gyakrabban, míg
a krízis-helyzetben változás nem áll be!
Enyhe vagy egyszeri bántalmazásnál próbáljuk
segíteni a családot, az okokat feltárni, a családtagokat a megoldáshoz hozzásegíteni! Ezekben az
esetekben a túlreagálás ronthat a helyzeten.
Ne ítélkezzünk! Próbáljuk megérteni a szülık nehézségeit! Csak akkor tudunk segíteni, ha tudunk
ítélkezés nélkül kommunikálni.
Óvodai, iskolai prevenciós program szervezése
nem csak a megelızésben segít, hanem lehetıséget ad az áldozatok felkutatására is (pl. Chicocafája bábfilm, melyrıl a Család, Gyermek, Ifjúság
Kiemelten Közhasznú Egyesületnél lehet érdeklıdni; , a több rövid, 20-25 perces kisfilmet tartalmazó „Tini akták” sorozat (pl. a szexuális erıszakról), < www.studyguard.hu >, kortárssegítık
elıadásai).
A gyermeknek hinni kell! Ha megkérdıjelezzük
szavai igazságát, megeshet, hogy soha többé nem
nyílik meg nekünk! Természetesen elıfordul,
hogy szülıi manipuláció, vagy bosszú áll a háttérben, és ennek kiderítése is fontos feladat, de elsıdleges, hogy a tényleges áldozattal megfelelı
kapcsolatunk alakuljon ki. Érezze, hogy bízhat
bennünk, hiszünk neki! Soha ne vádoljuk az áldozatot! Segítsünk neki az önvád leküzdésében!
A meleg, elfogadó, következetes gyermeknevelésre irányítsuk a szülık figyelmét, ehhez nyújtsunk segítséget! Családkonzultációk, családterápiák sokat segíthetnek a kommunikációs zavarok és
a gyermeknevelési kérdésekben való eltérések
megoldásában.

Nehéz ezt a témát frappáns befejezéssel zárni, inkább
csak egy nigériai közmondással szeretném a tettek, a
próbálkozások fontosságát hangsúlyozni:

4.

„Nem tudni rossz. Nem akarni tudni még rosszabb.”

DÖBÖR ÁGOTA
11 éves kislány családrajzának részlete,
egy folyton dühös anyukával

< doboragota@jgytf.u-szeged.hu >

Az anya nem foglalkozik lányaival, nagyon elutasító,
nem szereti ıket. A lányok az idı nagy részét a nagymamánál töltik, szeretnek ott lenni. Az anya csak
fiatal barátjával foglalkozik, s amíg vele szexuális életet él, addig a lányoknak az utcán kell várniuk. Akár
este 9-10 órakor is (!), kizárja ıket.

A Szerkesztıség nevében külön köszönet NAGY LAJOSnak és
JAVORA KITTYnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy minél
nagyobb létszámban vehessünk részt:
a HÁLÓ elsı valódi, virtuális szerkesztıségi ülésén!
Farkas W. Attila, szerkesztı
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AZ ERİSZAKRÓL
(Forrás: Wikipédia, a szabad lexikon)
Az erıszak kifejezés írja le azokat a
gyakran elıre eltervezett cselekményeket, amelyek más élılényeknek
fájdalmat, sérülést, szenvedést okoznak, illetve más embereket valamire
fizikai erıvel vagy hatalmi nyomással
kényszerítenek. Az erıszak gyakran
agresszióval párosul.
(I.) Megjelenési forma szerint:
Az eszközök és a célok jellegét tekintve alapjában véve két fajta erıszak létezik:

módszertelen erıszak, amely
vaktában elkövetett erıszakos
cselekmények szők halmazát jelenti, és

módszeres erıszak, amely erıszakos csoportok célzott, szervezett fellépéseibıl áll.
(II.) Társadalmi összefüggés szerint:

Különbözı társadalmi csoportok közötti erıszak formái, úgy
is mint háború, terrorizmus, fegyveres beavatkozás, megszállás
stb. Ennek következményei nemzetközi jogszabályok, államközi
szerzıdések ill. az érintett állam
(ok) törvényeibıl tevıdnek öszsze.

A társadalmon belüli erıszak
különbözı formái és szintjei, úgy
is mint bántalmazás, kényszerítés, kínzás, molesztálás, rongálás, szexuális erıszak, testi sértés. Ezek a cselekmények társadalmi és/vagy jogi szankciókkal
járnak, de nem minden társadalomban számítanak ugyanolyan
bőncselekménynek.
(III.) Jogi következmények szerint:
Az erıszakos cselekmények jogi környezettıl függıen:

büntethetı vagy

nem büntethetı kategóriába
esnek.
Eltérı társadalmak eltérı szabályozást alkalmaznak az erıszak büntetendı és nem büntetendı formáira. A felvilágosult társadalmakban az erıszak
széles körben elfogadhatatlan megnyilvánulási szintjeit indokolatlan
erıszaknak, kegyetlenségnek szokták
tekinteni és azokat nyíltan elutasítják.
A erıszakmentes társadalomért civil
szervezeteket hoznak létre.

TÜSKÉS ÓVSZER NEMI ERİSZAK ELLEN

A családon belüli (vagy kívüli) szexuális erıszak elleni védekezés egy elképesztıen új
eszközét találta fel 2005-ben egy dél-afrikai hölgy, Sonette Ehlers: a
hivatalosan RAPEX márkanevő, de a hétköznapi szóhasználatban csak
vaginális medvecsapdának becézett „Nemi erıszak ellen védı, nıi kondom”-ot. A nı hüvelyébe elızetesen felhelyezett eszköz úgy elızi meg a
szexuális erıszakot, hogy a belsejében lévı számtalan apró horgocska,
erıs fájdalmat okozva rátapad a támadó péniszére, ezáltal lehetetlenné téve az erıszak folytatását. (Szabadalmi száma: PCT/ZA2005/00138)

Az agresszív óvszer megálmodója egészségügyi dolgozóként sokszor találkozott nemi erıszakot szenvedett nıkkel, s az ötletet is az egyik áldozat
adta, mikor felsóhajtott: "bárcsak fogak lennének a hüvelyemben". A tökéletes védekezés ötlete ezzel megszületett, csak a fejlesztésre, majd a tökéletesítésre kellett várni.
A Rapex használata olyankor javasolt:

ha a nı veszélyes helyre készül egyedül,

ha ismeretlen emberrel randevúzik,

ha valakinek társaságában nem érzi magát biztonságban, vagy

ha erıszakoskodó élettársa ellen próbál bizonyítékot szerezni.
A Rapex egy applikátor segítségével helyezhetı a hüvelybe, gyorsan és
könnyen, így olyan esetben is használható, ha éjjel ránktörik az ajtót, és
még van pár percünk az ismeretlen férfival való szembesülésre. A felhelyezett eszközbıl semmi sem látszik, így a támadó nem készül fel arra az
élményre, hogy a behatolás pillanatában apró tüskék százai fúródnak a
bırébe. Az erıszakos közösülés ellen védı óvszer magát a behatolást nem
tudja ugyan megakadályozni, de a támadó egy mozdulatnál többre nem
lesz képes, mivel a kis henger, amit a nı hüvelye rejt, azonnal rászorul az
illetı péniszére, mégpedig az óvszer belsı felületét borító apró fogacskák
segítségével. A pénisz kihúzásakor a Rapex vele együtt távozik a hüvelybıl. A tüskék, akár az apró horgok beleakadnak a bırbe, így a szerkezet
eltávolításához orvosi segítség szükséges, különben a férfi nagyobb bajt okoz magának, mint amibe eddig keverte magát. Ezzel a védekezési móddal a nı több szempontból is megvédi magát. Az erıszakos közösülés nem
folytatódik a behatolás után, ezzel elkerülhetık a komolyabb sérülések. A
terhesség és a nemi betegségek miatt nem kell aggódni, mivel nem történik meg az ejakulálás, és maga a Rapex is elválasztó felületet képez a két
szerv között. Használata megkönnyíti a támadó azonosítását, mivel ha az
illetı orvoshoz fordul, a kórházban tudni fogják, hogyan szerezte a sérülést, és megteszik a megfelelı hivatalos lépéseket. Ha pedig mindez nem
lenne elég, a nı a lelki trauma helyett némi diadalt élhet át, hisz képes volt
megvédeni magát, és valószínőleg egy életre elvette az illetı kedvét a szexuális erıszaktól. A Rapex 3 méretben kerül forgalomba, kicsi, közepes és
nagy kiszerelésben. A felhelyezı applikátor az eltávolításban is segít, a
szerkezet tüskéi beleakadnak, így használat után a balesetveszély, a véletlen belenyúlás veszélye is minimalizálódik. A Rapex egyszer használatos,
a tervek szerint
minden olyan
boltban beszerezhetı lesz, ahol óvszert árulnak, és nem
kerül majd sokkal többe, mint
egy átlagos gumi.
Forrás: [origo]
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Kellı távolságban van a Zuglói Családsegítı és Gyermekjóléti Központ szakmai stábja a több, mint egy
éves túszejtési történetétıl. A segítı szakmában példátlan esemény során egy korábban Zuglóból szakellátásba
került, ma már nagykorú fiatalember elkeseredett élethelyzetében - se lakása, se munkahelye, se kapcsolatrendszere - úgy döntött, önmagára úgy hívja fel a figyelmet, hogy a segítıkbıl túszokat szed.

tatással fenyegetettek, ambuláns pszichiátriai ellátásból
kikerültek, stb. Természetes, hogy ezek az emberek indulataikkal, frusztrációikkal és adott esetben végsı elkeseredettségükkel együtt érkeznek hozzánk. Miközben a
legtöbb fent említett szervezet ma már erıs biztonsági
ır-rendszerrel védi magát a saját ellátottjaitól, az alapellátást nyújtó segítı szervezetekben egyáltalán nem jelenik meg a segítı védelmét biztosító bármely eszköz,
vagy technika.

EGY TÚSZEJTÉSI TÖRTÉNET TANULSÁGAI

(II.)
Ez a figyelemfelhívás lehet a második tanulság, azzal
együtt, hogy nagyon rossz üzenete lenne bármelyik
ilyen helyen egy felfegyverzett biztonsági ırnek, de
valamilyen személyi jelzıkészülék azért elkelne. Azt
gondoljuk, hogy a szakma érdekvédelmi szervezeteinek
ajánlásokat kellene tenni az ágazati minisztérium felé,
hogy épüljön ki személyi védelmi rendszer a családsegítıkben / gyermekjóléti szolgálatokban.

A túszejtı akkor járt nálunk életében másodszor.
Az elsı találkozáskor minden problémájának megoldását várta az ügyeletes családgondozótól. Aki azt javasolta, hogy kezdjék a közös munkát a legfontosabbal, a
munkalehetıség keresésével. Ennek kapcsán a részletek
megbeszélésére érkezett - az immáron megmutatott és
használatát fenyegetésként beígérı fegyverrel. Összesen
10 kollégát sikerült összeterelnie, majd elindult az
egyezkedés, kijött a rendırség, majd a speciális nyomozók és két órán belül lezajlott a dráma. Azzal együtt,
hogy a túszejtı korrekt módon viselkedett, nem volt
agresszív és a kollégák is nyugodtan viselkedtek, együttmőködık voltak; az akció érzelmi-indulati és gondolati
hatásai természetesen tovább tartottak. Egyéni segítségnyújtás, csoportos szupervízió, és hosszas gondolkodás
szükségeltetett és szükségeltetik a miértrıl és a hogyan
továbbról.

(III.)
A harmadik szakmai tanulság, hogy tudomásul kell
venni: a segítı szakembereknek korlátozott az eszközrendszere a felmerülı végtelen számú probléma orvoslására, de a túlzottan agresszív, frusztrált, végsıkig elkeseredett és ehhez képest együttmőködésre kötelezett
kliensek kezelésére is. Vagyis sok esetben két különbözı
okból frusztrált és a saját emberi vagy szakmai tehetetlenséget megélı személy találkozása történik egy-egy
segített-segítı kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban el kellene végre érni, hogy az ágazati törvényekben és rendeletekben ne csak szakmai kötelezésként jelenjen meg a
csoportos szupervízió, de forrása is legyen a szupervízor
foglalkoztatásának, szükség esetén akár egyéni formában is. Szükséges továbbá, hogy célzott továbbképzések
(képzés, tréning) legyenek szervezhetık, hogy a segítık
személyes erıforrásainak erısítésével képesek legyenek
ezeknek a helyzeteknek, jelenségeknek, és élményeknek
a(z eredményesebb) kezelésére.
SZISZIK ERIKA
< zvcsagy@t-online.hu >

Azt gondoljuk ennek az eseménynek kapcsán, hogy
könnyebb lett volna értelmeznünk és kezelnünk a helyzetet, ha korábban hosszan és eredménytelenül, vagy
nem megfelelıen gondozott kliensünkrıl lett volna szó,
de nem ez volt az alaphelyzet.
(I.)
Az akció elsı tanulsága, hogy tudatosítanunk kell magunkban, hogy az elmúlt tíz évben számos olyan társadalmi réteget, csoportot tereltek az ágazati törvények a
családsegítı és gyermekjóléti szolgálatokhoz, akik elıtte
több éve más ellátórendszer anomáliáit szenvedték el ld. gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak - és
felnıttek, tartós munkanélküliek, adósság okán kilakol-
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A kétfokozatú egyetemi oktatásra való átmenet nem volt egyszerő folyamat, de lassan az egész oktatási rendszer átállt a kétfokozatú egyetemi oktatásra, mind a nappali, mind a levelezı
tagozaton, eleget téve a Bolognai rendszer követelményeinek.
Ennek értelmében szükséges volt újfent kialakítani a tanulmányi programot mint a Be. szintő oktatás számára, úgy a Mgr.,
(Magister, Magyarországon: Mester). szintő oktatás számára,
mindezt úgy, hogy megfeleljen a kredit rendszerő tanulmányok
alapelveinek. A szociális munka szakon belül lehetıség nyílik
a diákok számára Szlovákia területén a kisdoktorátusi (Ph Dr.)
és a nagydoktorátusi (PhD.) tanulmányokra is.
Mint tapasztaltuk, a szociális munka oktatásában most vezetik
be a Bolognai rendszert a szekszárdi Illyés Gyula Fıiskolai
Karon is.
Ami a konkrét elıadásokat és szemináriumokat illeti, azt kell
mondjuk, hogy a Nyitrai Konstantin Filozof Egyetem inkább
az oktatás elméleti részére koncentrál. Persze ezzel nem azt
akarjuk mondani hogy az egyetemi oktatásunkban nincsenek
jelen a különbözı gyakorlatok. Ezzel csak azt akartuk kihangsúlyozni hogy az egyetemen az oktatás során nem foglalkozunk esetmegoldásokkal mint ahogy azt Szekszárdon tapasztal-

SZLOVÁK ERASMUS HALLGATÓK
MAGYARORSZÁGON
A 2006/2007-es tanév I. félévében négy ERASMUS ösztöndíjas hallgató töltött el egy félévnyi idıszakot a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitikai Intézetében, Szekszárdon. Az alábbiakban az ı
írásukat közöljük, melyben a magyar és szlovák szociális munkás képzést hasonlították össze. A magyar oktatásból kikerült
szociális munkások könnyen lehet, hogy többet tudnak az angolszász vagy német szociális munkás képzésrıl, mint a szomszédos szlovákról. A felsıoktatási intézmények közötti csereprogramok azt már megvalósították, hogy külföldi állampolgárságú hallgató töltse gyakorlatát magyar terephelyen. Ugyanakkor az Uniós tagságunk miatti szabad munkavállalás miatt
könnyen elképzelhetı, hogy magyar anyanyelvő, vagy magyarul tudó szlovák (vagy más) állampolgárságú szociális munkások is megjelennek a magyar munkaerıpiacon. Ezirányú ismereteink bıvítése céljából a szerkesztıség várja más iskolák,
terephelyek beszámolóit is: vargai@igyfk.pte.hu címen.

tuk. Ez abból a ténybıl is fakadhat, hogy a Szekszárdi Szociális Munka és Szociálpolitika tanszékén, és a Nyitrai Szociális
Munka és Egészségügyi tanszéken más-más irányzatok vannak
jelen, ami a szociális munkát mint szakot érinti.
Az itt folytatott tanulmányaink során lehetıségünk nyílt megismerkedni a különbözı évfolyamokat látogató diákokkal, akik
elmondták, hogy a negyedik félév befejezésével már specializálódhatnak a következı irányzatokra:

gyermek és ifjúság védelem,

mentálhigiénia,

Idısvédelem.
Anyaintézetünkben nemrégiben még 4 irányzat volt jelen:

szociális munka az államigazgatás területén,

szociális munka roma közösségben,

specifikus pedagógiai problémákra orientált szociális munka,

az ember pszichológiai gondoskodására orientált
szociális munka.
Ezekre az irányzatokra a diákok az egyetemi szintő (mester
szintő) oktatásban specializálódhattak. A Bolognai rendszer kiteljesedésével anyaintézetünk ezeket az irányzatokat eltörölte,
és már csak 2 irányzat van:

szociális munka az államigazgatás területén,

a szociális tanácsadásra koncentráló szociális munka.
Az államigazgatás területén történı szociális munka oktatása a
Be. fokozaton van jelen, míg a szociális tanácsadásra koncentráló szociális munka a mester fokozaton képviselteti magát.

A Szociális Munka Tanszék épülete Nyitrán
Az Erasmus program keretén belül érkeztünk Szlovákiából a
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar Szociális
Munka és Szociálpolitikai Intézetébe, Szekszárdra.
Anyaintézetünkben a Nyitrai Konstantin Filozof Egyetemen
szociális munka szakra járunk. A szeptembertıl decemberig
tartó szemeszter alatt alkalmunk nyílt arra, hogy megismerjük
a magyarországi szociális munka oktatás sajátosságait és egyben sikerült ezeket a sajátosságokat összehasonlítani a Szlovákia területén történı szociális munka oktatással.
Az itt eltöltött idı alatt a nappali tagozat diákjaival együttesen
látogattuk a magyar nyelvő elıadásokat és a gyakorlati oktatásban is részt vettünk. Ami a szociális munka oktatásának rendszerét illeti, nem találhatók lényeges eltérések a szlovák és a
magyar oktatás között, de szeretnénk rámutatni az általunk fontosnak tartott különbségekre.
A szociális munka oktatása szervezésével kapcsolatosan két,
egymástól eltérı idıszakról beszélhetünk Szlovákiában:
a) a kredit rendszer bevezetését megelızı idıszakról
b) a kredit rendszer bevezetését követı idıszakról
Az 1990-es kezdetektıl, nálunk a szociális munkát nappali és
levelezıs tagozaton is oktatják. Tartalmi szempontból csak
néhány eltérést tapasztaltunk: például a levelezı tagozaton kevesebb óraszámban oktatták a készségfejlesztést, és nem volt
gyakorlat. A kredit rendszer bevezetésével ezek az egyenlıtlenségek megszőntek.
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A szociális munka fıiskolai szintő Be. fokozaton történı oktatása együtt az egyetemi szintő Mgr. mester fokozaton történı
oktatással és a doktoráns fokozaton történı oktatással, 2004 júliusában került akkreditálásra anyaintézetünkben.
A Nyitrai Szociális Munka és Egészségügyi Tanszék lehetıséget nyújt arra, hogy a szociális munka szakon végzett diákok
kisdoktorátusi és nagydoktorátusi szinten folytathassák tanulmányaikat. A szociális munka szak kisdoktorátusi továbbképzése 2 évig tart, nappali és levelezıs tagozaton. Az oktatás a
szakdolgozat megvédésével és a vizsgák letételével végzıdik.
A nagydoktorátusi továbbképzés is nappali és levelezıs tagozaton látogatható. A nappali tagozat 3 évig, a levelezıs tagozat
5 évig tart. Az oktatás a disszertációs munka megvédésével és
a disszertációs vizsgák letételével végzıdik.
Ami az intézményekben folytatott szakmai gyakorlatokat illeti,
vannak bizonyos különbségek. Ezek a különbségek az egyes
évfolyamok szakmai gyakorlati kötelezettségeinek a sokszínőségében rejlenek. A szekszárdi szociális munka szakot látogató
diákok az elsı évfolyamban az „Intézménylátogatás“ és az
„Önkéntes munka“ címő tárgy keretében töltenek szakmai gyakorlatot, amíg az anyaintézményünkben az elsı évfolyamosok
konkrét intézménybe mennek gyakorlatozni, amelyet saját maguknak kell biztosítaniuk és az egyetem csak a beleegyezését
adja, hogy a kiválasztott intézmény megfelel-e a szakmai gyakorlat igényeinek. A diák köteles szemeszterenként mindig
más szociális intézményt választania a szakmai gyakorlatához,
amelyekben köteles félévenként 24 munkaórás gyakorlatot elvégezni. Természetesen az összes diák által kiválasztott intézményt az egyetem megvizsgálja, és ha megfelel az ott letöltendı gyakorlat feltételeinek, akkor engedélyezi azt. Ezt a fajta
gyakorlatot az elsı és másodéves diákok végzik az anyaintézet
keretében. Szekszárdon a harmadéves és a negyedéves szociális munkát tanuló diákoknak integrált illetve specializációs terepgyakorlatuk van, ami egy egész félévet vesz igénybe. A

specializációs terepgyakorlat során a diákok saját specializációjuk alapján kötelesek megválasztani az intézményt, amelyben
ezt a gyakorlatot elvégzik. Az anyaintézetünkben szintén találhatók hasonló terepgyakorlatok. Ezeket a terepgyakorlatokat a
harmad és az ötödéves szociális munkát hallgató diákok végzik. Sajnos ezek a gyakorlatok nem egész félévet vesznek igénybe, hanem csak négy hetet. Ilyenkor a diákok csak a gyakorlatra járnak, és az intézményt, amelyben a gyakorlatot végzik, aszerint választják meg, hogy milyen tematikájú szakdolgozaton/diplomamunkán munkálkodnak. Tehát például, aki az
idısek ellátásával kapcsolatban írja a diplomamunkáját, csak
olyan intézményekben végezheti a terepgyakorlatát, amelyek
klienskörében az idıskorú emberek vannak. Ami a negyedéves
diákokat illeti, ık a már korábban említett gyakorlatot kötelesek szemeszterenként elvégezni, azzal a különbséggel, hogy itt
a szemeszterenkénti gyakorlati munkaóraszám a fent említett
24-rıl 48-ra emelkedik.
Az önkéntes munka is hasonlóan van kivitelezve mint a szakmai gyakorlatok. A diákok szabad elgondolásuk alapján döntik
el hogy mely intézményekben végzik majd az önkéntes munkát, ami természetesen nem kötelezı számukra. A Nyitrai Szociális Munka és Egészségügyi Tanszék épületében jelen van
egy alacsonyküszöbő civil szervezet a STORM, amely például
drogfüggıknek biztosít steril tőket, és felvilágosító tevékenységet folytat. Ezt az alacsonyküszöbő civil szervezetet szívesen
segítik tanszékünk diákjai.
Ami a szakirodalmat illeti, anyaintézetünk ugyanúgy mint a
szekszárdi tanszék, saját hazai és külföldi szakirodalmakból
meríti tudását. Konkrétan Szlovákiában a hazai szakirodalmak
mellett német, angol, de legfıképp cseh szakemberektıl származó ismeretanyagokat használnak fel a diákok oktatása során.
Napjainkban a szociális munka egyre jobban fejlıdı, dinamikus, humán orientált szak. A szociális munkát, szociális segítségnyújtást és a szociális gondoskodást manapság Szlovákiá-

K Ó D F E J T É S

angol méreg! (5)
érdekkijárás (8)
valamitıl való megfosztottság (10)
Társadalomkutatási Intézet röv. (5)
baj (8)
újraelosztás (14)
(társadalmi) kirekesztés (8)
nem betegség (8)
együttmőködés (10)
ilyen betegség pl. a drogozás (10)
munkanélküli a jogban (11)
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ban is sok esetben, más iskolát végzettek nyújtják (pedagógusok, szociális nıvérek stb.), akik nem
mindig rendelkeznek megfelelı ismeretekkel a szociális kérdésekrıl.
Éppen ezért szükséges, hogy a szociális téren megfelelı szakembereket képezzünk, akik szociálisetikai tudással, érzéssel és ismeretekkel rendelkeznek. Épp ık lesznek azok, akik vezetık, megvalósítók, koordinátorok és gyámok lesznek a szociális munka bonyolult szakterületein. A képzett szociális
munkások ösztönzı tevékenysége és szerepe elengedhetetlen a társadalom mőködésében. Ezért a fent
említett oknál fogva fontos biztosítani a megfelelı szintő tájékoztatást mindenki számára, és együttesen specializált szakembereket kell kioktatni a konkrét szociális munka végzésére úgy Szlovákiában
mint Magyarországon.
Úgy érezzük, hogy az itt eltöltött idı elegendı teret adott arra, hogy számunkra is világos legyen menyire szerteágazódó maga a szociális munka szak, és mennyi közös pont van, amelyekben a szociális
munka Magyarországon és Szlovákiában történı oktatása egyezik.
HORVÁTH ZOLTÁN < zoli1984@orangemail.sk >
NÉMETH ROLAND < rasty747@yahoo.com >
POLLÁK ERIKA< pollakerika@inMail.sk >
„Erasmusos diákok”

LAKHATÁSI TÖRVÉNY PÁRIZSBAN
Párizs, 2007. január 3. szerda

ELİFIZETÉSI
KEDVEZMÉNY !

Franciaországban hamarosan törvénybe iktatják a lakhatási jogot és államilag szavatolják a hajléktalanok fedélhez
juttatását - jelentette az Euronews hírtelevízió szerdán
este a kormányfı bejelentésére hivatkozva. Dominique
Villepin miniszterelnök közölte, hogy a francia állam
felelısséget vállal a hajléktalanokért, és kötelezettséget
vállal arra, hogy fedélhez juttatja ıket. Az állami szervek
ellen a jövıben bőnvádi eljárás indítható, ha nem biztosítanak megfelelı hajlékot, lakást a hajléktalanoknak. A
kormány január 17-én a francia nemzetgyőlés elé terjeszti
a lakhatási jogról szóló törvénytervezetet. Elızıleg
Jacques Chirac köztársasági elnök arra szólította fel a
kormányt, hogy ne csupán elismerje a lakhatáshoz való
jogot, hanem ténylegesen szavatolja is a lakhatást. Franciaország jobboldali kormánya vállalta, hogy 2007-tıl
kezdve 2012-ig minden hajléktalant fedélhez juttat, közölte Villepin kormányfı. Franciaország a világ elsı olyan
állama, amely a lakhatási jogot törvénybe iktatja, és kötelezettséget vállalt gyakorlati érvényre juttatásáért. Az
intézkedés közvetlen elızményeként párizsi hajléktalanok
százai szállták meg a Szajna partját és vertek fel improvizált sátrakat, otthont követelve.

Januártól havi 16 oldal helyett
20 oldalon jelenünk meg!
Olvasóink immáron hat éve
változatlan áron juthatnak
hozzá a HÁLÓ-hoz,
miközben elıállításának költségei folyamatosan emelkedtek.
A különbözetet eddig a Szociális Szakmai Szövetség alapköltségvetése fedezte.
Terveink szerint 2007-ben
többszínnyomású magazinná
alakul át a HÁLÓ.
Ehhez azonban még egy-két
sikeres pályázatot kell írnunk.
Az átmeneti idıben viszont
kénytelenek vagyunk árat is
módosítani.
Így tehát 2007-ben a HÁLÓ
éves elıfizetési ára 4.500 Ft
lesz. (Egy szám ára: 450 Ft)
Új elıfizetıink viszont 2007
elsı felében még a régi áron
kaphatják meg a HÁLÓ-t.

ELİFIZETÉSI
KEDVEZMÉNY !
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▲
▲
= Két éve azt kívántam magunknak
Idén egy havi fizetésemet költöm el
karácsonyra, hogy örökké együtt maradjunk.
karácsonyi ajándékra, annak a néhány ember= Tavaly azt kívántam neked, hogy emlékezz
nek, aki - tudtán kívül – az elmúlt 3 évben
arra, hogy valaha mennyire szerettél.
MEGMENTETTE az életemet.
▲
= Idén karácsonyra az lesz a kívánságom,
Megkérdeztem, mit szeretnél karácsonyra. hogy FELEJTSELEK EL.
Magamban titkon azért imádkoztam,
hogy azt válaszold: „Téged.”
Ehelyett egy SÁLAT kértél.

▲
Kedves Mikulás! Hagyd ÉLNI!

▲
Folyton azt kérdezik tılem, hogy hazamegyek-e az ünnepekre. Körbenézek a szobámban és azt gondolom: „Ez az OTTHONOM”.

A férjem rengeteg karácsonyi ajándékot vásárol nekem, hogy jól nézzek ki, amikor majd
MEGERİSZAKOL ENGEM.
▼
▲
Bármit megtennék azért, ha idén
ÁTALHATNÁM a karácsonyi ünnepeket.

Névtelen karácsonyi üdvözlılapokat
küldözgetek - VADIDEGENEKNEK.
▼

A karácsonyi jutalmadból nyomkeresıt fogadok, hogy megkeresse azt a csávót, akivel
MEGCSALTÁL, és elmondom a feleségének.
▼

Azért vásárolok ajándékokat
másoknak, mert azt hiszem, hogy
ettıl jobban fognak engem SZERETNI.

Az internetes honlapom szerint
178 "BARÁTOM" van, mégis az egyetlen
karácsonyi lapot a postásomtól kaptam!
▼

▼

TIT ...
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