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Lengyelország - 151 USD/hó

E számunk képei elé
Élénken él emlékezetemben az a zseniális kiállítás, amit az azóta elhunyt Mezei György kollégám szervezett meg, az épp akkor (1989. október) megszőnt Munkásmozgalmi Múzeum, idılegesen használaton kívüli, megüresedett termeiben. „Léthatáron” volt a kiállítás címe, és a Magyarországon akkor (?) hiányzó létminimum-számítást próbálta meg Gyuri és az „Újcsakı”
kutató kollektívája pótolni. A kiállítás - többek között - az egy
havi létminimumot mutatta be „tárgyiasult” formában, épp úgy,
ahogy e számunk képein az egyes országok átlag-családjainak
átlag-fogyasztását egy-egy fotózásra kapható család demonstrálja. Mi tagadás, most is izgalmas és torokszorító látvány az
500 amerikai dollárt étkezésre fordítani tudó német családtól,
az egyetlen dollárnál alig többel a zsebében „cincogó” (kösz:
József Attila!) csádi családig eljutni - a fotókon.
Hát még a valóságban!
GOSZTONYI GÉZA < gosztonyi@budapest.hu >
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szoc@mailman.eszolga.hu
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oldás jöhetne szóba? Várom a tanácsaitokat! Köszönettel:
Péterné Molnár Gizella
< pmg@szalamandra.hu >
(2007. szeptember 6. csütörtök 9:16)

Kedves gyermekvédelemben dolgozó kollégák!
Szeretnék tıletek tanácsot, ötletet kérni a következı ügyben.
Egy középkorú rákos anyáról van szó, akinek hetei vannak hátra. Van egy értelmi fogyatékosság határát súrolóan infantilis 16
éves fia. A nı férje, a fiú apja dolgozik, a lakásukat fenntartja,
de ezen túl teljesen elhanyagolja a gyereket, iszik, nem vesz
ételt, … stb. Minden pénz kifolyik a kezébıl. (Nem bántalmazza.)
Az anya szerette volna elérni, hogy a gyermek vagyonát, és a
folyó bevételeket (CSP, árvasági) egy gyámhatóságtól kirendelt
gyám kezelje, hogy a fiú kiadásaira - étkezés, ruha - biztosítva
legyen a pénz. Ugyanakkor az apa szülıi felügyeleti jogát nem
szerette volna megvonni, mert akkor a gyereknek maradt volna
az állami gondozás, amit nem akart. A családból és a barátai
közül senki nem szeretné a szülıi felügyeleti jogot átvállalni,
mert a fiú olyan szinten infantilis, hogy nagyon nehéz elviselni
+ nagyon nehéz befolyásolni, nem hallgat senkire + jelenleg
még az anyja haldoklása is megviseli. Ezért aztán nem akarja
magához venni senki, és vállalni érte a felelısséget. Magát a
pénzkezelést se tudja átvenni senki, mert az anya testvérei azzal
vádolnának bárkit, hogy ellopja a fiú pénzét. Ezért gondolt hivatalból kirendelt hatósági személyre. A fiú nagykorúsítása
nem merül fel, mert ı éppen úgy nem tudná kezelni saját vagyonát, ellátni magát, pontosan úgy elfolyna a pénz a keze közül, mint az apjának.
Az anya bement a kerületileg illetékes gyámhatóságra, ahol a
közölték vele:
(1.) A probléma még nem áll fenn (= ı még él), ráérnek akkor
foglakozni vele, amikor már tényleg itt lesz a baj (= meghalt).
(2.) Az ügyintézı közölte, hogy ı beszélt a Jóistennel, aki december végéig szabadságon van, akkor meg a karácsonnyal lesz
elfoglalva, úgyhogy ne aggódjon, addig nem fogja ıt elszólítani. (Hogy lehet egy haldoklót így megalázni?!)
(3.) Kirendelhet családgondozót, és állami gondozásba veheti a fiút.
(4.) De arra nincs lehetıség, hogy az apa szülıi felügyeleti jogának fenntartása mellett, a fiú vagyonán túl (amit a gyámhatóság kezel majd hivatalból), a napi folyó pénzügyeit is egy hivatalos gyám intézze.
Azt szeretném kérdezni, hogy mit tudtok róla: tényleg nincs ilyen vagyonkezelı kirendelésére lehetıség, illetve mi más meg-
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Kedves Péterné Molnár Gizella!
Én ugyan szociális és gyógypedagógiai határterületen dolgozom, de hozzászólnék az esetkezelési kérdéshez. Illetékes nem
vagyok, ám kérdezem: van-e az értelmi sérültekkel foglalkozó
szervek közül Önnek mőködı kapcsolata?
ÉFOÉSZ (régi típusú érdekvédelmi szövetség) országos titkárságánál ajánlhatnak adekvát, kompetens segítı személyt, aki az
értelmi sérülteknél szerzett kapcsolatai és jártassága alapján Ön
által nem várt módon mégiscsak tud valamit tenni.
A nem látók esetében ezeket a sorsproblémákat elég jól ismerem. Sokszor elég, ha az érintettek megtalálják az érdekvédelemhez a jó kapcsolatokat, amit korábban nem kerestek.
Azt hiszem, a „szoclistát” ki kellene bıvíteni a kedves gyógypedagógus kolleginák és kollégák számára is. Pont ilyen sorsproblémák felvetette kérdések megválaszolására.
Remélem, segíthettem ezzel valamit. Üdvözlettel:
Seress Attila
< attila.seress@gmail.com >
(2007. szeptember 6. csütörtök 11:22)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kedves Gizella!
Én elsısorban a helyi-területi családsegítıvel venném fel a kapcsolatot és rábíznám a szociális munkásra, hogy segítsen annyit
és azt amire az adott családnak szüksége és igénye van.
Van számomra néhány tisztázandó dolog a történetben, ami
akár másképp is festhet más szemszögébıl ("értelmi fogyatékosság határát súroló infantilis fiú" elhanyagoló apa? stb.).
Amennyiben valóban így és ilyeneket beszélt az ügyintézı, úgy
ezt nem fogja megtenni, ha a szociális munkás is elkíséri a családot, vagy ha igen, akkor lehet jelezni a gyámhatóság vezetıje
felé munkatársa alkalmatlanságát.
Szóval egy "intézményi keretek közt" - hú de jól hangzik :) dolgozó, jó szociális munkás megfelelıen fel tudja térképezni a
problémát, a családi viszonyokat és tud olyan megoldást találni
a családdal közösen, ami mindenki számára megnyugtató lehet.
Asszem ilyen esetekben az internetes távsegítség nem sokat
segít. :)
Hirtelenjében ezt a linket találtam még neked, nézegesd át, na
meg a törvények. Tudom, naiv vagyok, de mán csak elkezdik
lassan-lassan betartani ıket. http://www.hivatasosgondnok.hu/
Üdvözlettel a „szoclistára” történı elsı beírásával:
Pallai Rita
< pallai.rita@freemail.hu >
(2007. szeptember 6. csütörtök 13:44)

Németország - 500 USD/hó

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ez izgalmas szakmai kérdés, mindazonáltal, érdemes lenne az
érintett ügyintézıvel is beszélgetni, és az etikai bizottság is
munkába lendülhetne, hogy feltárja a történetet.
2

ESETMEGBESZÉLİ - HÁLÓ
H.M.
< herczog@mail.datanet.hu >
(2007. szeptember 6. csütörtök 12:49)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kedves Péterné Molnár Gizella!
A gyakorlat oldaláról nézve, az édesanya egészségi állapotára
és férje betegségére (?) tekintettel kérheti a beavatkozást. A
gyámhivatalnak is több lehetısége van, nem kell mindjárt az intézményi elhelyezést kilátásba helyezni. (Bár elég gyakran jobban járna a gyermek, ha nem kísérleteznénk a családja „megtérésével”.) A védelembe vételt persze elindíthatná a helyi gyermekjóléti szolgálat (hiányában a családsegítı) is - remélem számukra is tudott a történet. Ha nem, itt az ideje. A családtagok
pénzkezelésre történı reakciója jelzi, hogy nagyon is indokolt
egy külsı gondnok belépése.
A gyermek nagykorúsítása értelmezhetetlen számomra. Ez a
történelmi múltban volt megoldás, házasság esetén fordul elı.
Annál inkább nem jöhet szóba, mert a gyermek értelmi sérült a közlés szerint. Orvos látta vagy csak laikus ítéletrıl van szó?
Tisztázandó.
Jó felvetés az ÉFOÉSZ (www.efoesz.hu) oldalról elindulni, ahonnan megtudható, hogy hol, merre vannak szervezetei. Valóban egy régóta mőködı szervezetrıl van szó, mint Seress kolléga (remélem) dicsérıleg megjegyezte.
Elsıre ennyi. Tisztelettel:
Spitzer Tibor
< spicivas@freemail.hu >
(2007. szeptember 6. csütörtök 11:19)

Észak-Karolina, USA - 341,98 USD/hó

család tagjainak e súlyos helyzettel való megbirkózásban, figyelemmel kísérheti a gyermek jogainak, érdekeinek érvényesülését.
Ugyanis számolnunk lehet azzal, hogy támogatással, az asszony
halála utána, az apa felismeri a felelısségét - amit eddig mintha
átadott volna az anyának - és a bırébıl talán nem bújik ki, de
megbízhatóan gondoskodik a gyerekérıl. Tehát „sokesélyes” a
dolog, de lehet javítani a helyzeten, ha az asszony azt érezheti,
hogy lesz utána is valaki, aki képviseli a fiát egyrészrıl, másrészt a család ismeretében helyre lehet tenni, hogy minek mi a
realitása. Erre képes egy jól képzett szociális munkás, illetve ha
szükséges, akkor egy olyan segítı szakember, aki a túlzó gyászreakciók következményeivel képes foglalkozni.
Mindez persze hipotetikus, de ha a lépések súlyát nézzük, akkor
mindig érdemes azzal kezdeni, amivel tud valamit kezdeni a
család minden tagja, vagyis ha az nem megy, hogy az apa felügyeleti jogát elperelje az asszony, mert nem látja olyan súlyosnak a helyzetet (és mert ezt a procedúrát jelent állapotában nem
bírja végigvinni), akkor a családsegítés már megtett lépés, de
még nem érinti alapvetıen a családtagok jogállását.
Mindezeken túl érdemes alaposan átbeszélni egy jogásszal (jogsegély), mert lehetnek olyan apróságok, amit csak az ügy részleteinek ismeretében, mégis valami köztes megoldással kecsegtet.
Ami meg az ügyintézıt illeti, még mielıtt etikai kérdéssé válna
ez az ügy, kellene tenni valamit azért, hogy nem csak a gyámhatóságon vagy bármely hatóságon, hanem az iskolában, egészségügyben és egyéb szolgáltatásokban kapjanak több ismeretet
és készségfejlesztést a krízisben lévı emberekkel való kommunikációhoz, és olyan nehéz helyzetek humánus megbeszéléséhez, mint a súlyos betegség, halál és minden következménye.
Üdv:
Pataki Éva
< vapataki@yahoo.com >
(2007. szeptember 6. csütörtök 17:25)
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Szia Gizi!
Miután gyámsági és gondnoksági ügyekkel foglalkozó ügyvéd
ismerısömmel beszéltem az ügyrıl, sajnos meg kell erısítenem
a gyámhatóság munkatársának javaslatait (mondhatni tudta, mit
beszél, csak azt nem tudta, hogy hogyan kellene egy súlyos beteg, a fia jövıjéért aggódó asszonnyal beszélni, ami ahogy a
Herzog Mari írta, megérne egy misét).
A Csjt-t vagy a szülıi felügyeletet vagy a gyámságot ismeri. A
a szülıi felügyelet korlátozását - a kiskorú érdekében - gyámhatósági eljárás keretében, avagy a másik szülı indítványára, bíróság által rendelhetı el.
Ha jól értem, ez az asszony annál jobbnak tartja az apát, mintsem egy jogi procedúra keretében, annak szülıi felügyeleti jogát teljes egészében megkérdıjelezze, de abban nem bízik,
hogy az ı esetleges halála után képes lesz gondoskodni a fiáról.
Ez a történet olyan, amit egy ismerısöm úgy fogalmazott meg,
hogy nem lehet egyszerre a tortát megenni és meghagyni, azaz
valamit dönteni kell. Ugyanakkor be kell kalkulálni azt az érzelmi nyomást, és stresszt, amiben ez a család él, amikor érthetı módon nehéz bizonyos lépéseket megtenni avagy nem megtenni.
Ezért igazat adok Pallai Ritának, és a gyámhatóság is megemlítette ezt a lehetıséget, hogy családgondozó rendelhet ki, azaz
gyermekjóléti alapellátásba, vagy a helyzet ismeretében, védelembe kellene a családot venni, illetve a család segítését kérni.
Ideális esetben a családgondozó, azonkívül, hogy segíthet a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Köszönöm mindenkinek a gyors és segítıkész válaszokat, továbbítottam a családnak.
Péterné Molnár Gizella
< pmg@szalamandra.hu >
(2007. szeptember 6. csütörtök 7:14)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ajánlott gyógypedagógusi irány a legígéretesebb, de figyelemmel kell kísérni a fejleményeket, s ha bekövetkezik, amit a mama szeretne elkerülni, nagyon hamar hatósági intézkedést kell
kezdeményezni.
A legjobb megoldás a családba fogadás lehetne, amikor a szülı
(itt akár a két szülı együtt, akár a mama halála után a papa)
állapodik meg egy másik családdal a gyerekrıl való gondoskodás átadására, igen tág határok között állapodhatnak meg szükségleteik szerint, s a hatóságnak ennek a megállapodásnak
kontrollálása a feladata. Így az apa mindazokban a szerepekben, módokon a gyerekkel maradhatna, amikben ezt nem tartják a gyerek érdeke ellen valónak - biztos vagyok benne, hogy
Bécstıl nyugatra az is beleférne, hogy a gyerek az apjával lakjon. Nem a hatóság orrára kötve, ezt nálunk is lehet persze gyakorolni. S mondjuk egy önkéntes segíthetne a háztartásban, fıleg az önellátást kialakítva.
Hopp, jut eszembe, hát önkéntes szervezet van olyan, amelyik
ilyesmit céloz! Hátha tud segíteni az Otthon Segítünk Alapítvány: http://www.otthonsegitunk.hu/.
A családba fogadást kizárja, hogy az adott eset leírásában szerepelt, a gyerek olyan fokban infantilis, hogy a családban senki
nem kívánja felvállalni a felelısséget. Egyébként nem csak
rokon jöhet szóba. Esetleg a gyerek egy barátjának a családja
vagy egy baráti család nem jöhetne szóba?
Tóbiás László
< parakid@ngo.hu >
(2007. szeptember 7. péntek 9:05)

Japán - 317,25 USD/hó

Még egyszer köszönöm mindenkinek a válaszokat. Komolyan
mondom, nagyon jó érzés, hogy ha valakinek gondja van, akkor
ilyen sokan és ilyen gyorsan sietnek segítségére. Mindent továbbítok a családnak. (Nem szakmai, hanem "szegrıl-végrıl"
rokoni kapcsolatban vagyok velük. Az édesanyát tegnap este
kritikus állapotban vitték kórházba, az orvos szerint nem biztos,
hogy megéri a reggelt... Kicsit késın kértek segítséget, azt hiszem.) Mindenkinek üdvözlettel:
Péterné Molnár Gizella
< pmg@szalamandra.hu >
(2007. szeptember 7. péntek 6:19)

Védelembe vétel

68. § (1) Ha a szülı vagy más törvényes képviselı a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy
nem akarja, de alaposan feltételezhetı, hogy segítséggel a gyermek fejlıdése a
családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzıje a
gyermeket védelembe veszi.
(2) A települési önkormányzat jegyzıje - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett
fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket,
c) a rendırség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bőncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
(3) A védelembe vétellel egyidejőleg a gyermek gondozásának folyamatos
segítése és ellátásának megszervezése, a szülıi nevelés támogatása érdekében a
települési önkormányzat jegyzıje a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat
családgondozóját rendeli ki, és szükség esetén
a) kötelezi a szülıt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, illetve a Kt. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást,
illetve kollégiumi ellátást,
b) kötelezi a szülıt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,
c) kötelezi a szülıt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi
szolgáltatásokat,
d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely
orvosnál - a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan
vagy idıszakosan kóros elmeállapotú szülı, illetve a gyermekkel együtt élı más
hozzátartozó orvosi vizsgálatát,
e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztetı körülmények megszüntetésérıl,
f) magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt
magatartás megszüntetése érdekében,
g) figyelmezteti a szülıt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására.
(4) A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelı határozat jogerıre emelkedésétıl számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a (2)
bekezdés szerinti fiatalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet
készít, melyhez szükség szerint a 132. § (1) bekezdésében meghatározott szerveket vagy személyeket kereshet meg.
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Szervusztok!
Azért szólalok meg, mert szerintem a javaslatok között van
tévedés.
A védelembe vétel ajánlását tévútnak gondolom, s szeretnék
hozzájárulni, hogy azokban, akik nem foglalkoznak gyermekvédelmi ügyekkel, ne rögzüljön pontatlanul, mire is való ez a
jogintézmény. A törvényi leírását alulra másoltam.
A lényeg, hogy olyan esetre való, amikor alapellátással a gyerek (család) problémája kezelhetı lenne, de a szülı, család nem
tudja vagy nem akarja igénybe venni az alapellátást. Az intézkedés lényege, hogy családgondozót rendel ki a jegyzı, aki
gondozási tervet dolgoz ki a családdal, és közösen megvalósítják. A kötelezés abban áll, hogy együtt kell mőködni a családgondozóval és esetleg a jegyzı rendelkezése szerint magatartási
szabályt kell követnie, vagy ellátást kötelezıen igénybe vennie
a gyereknek és/vagy a szülınek. Alaki feltétele a határozat érvényességének, hogy kimondja, amennyiben nem szőnik meg a
probléma, akkor kiemelik a gyereket a családból. (A cél éppen
ennek a megelızése.)
A leírt esetben a probléma lényege éppen az, hogy a mama
alapellátást (nem hatósági intézkedést) keresne, amit nem tudunk neki felkínálni. Erre nem megoldás, hogy hatóságilag
kötelezzük alapellátás igénybevételére - hiszen nem tudunk alapellátást kínálni. Ebben a helyzetben nem azt adjuk a családnak, amiért hozzánk fordul, mi több, hatóságilag vegzáljuk egyébként a kirendelésre kerülı családgondozó kollégát is. Ezt
szoktuk „intézményi erıszak”-nak nevezni.
Azt gondolom, jelen állásban csak puha eszköz van, s erre az
4
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ban. (És mindenkitıl elnézést kérek, aki úgy érzi szakmai evidenciákat fogalmaztam meg, mert igazuk van.)
Kedves Gizi, remélem, hogy nem bántó, hogy az együttérzésem
mellett azon is gondolkodni kezdtem, hogy általában mi szól
ebben az élethelyzetbıl nekünk, akiknek az lenne a dolgunk,
hogy enyhítsünk az emberi bajokon. A továbbiakat illetıen meg
reméljük a legjobbat! Üdv:
Pataki Éva
< vapataki@yahoo.com >
(2007. szeptember 7. péntek 10:28)

(5) A települési önkormányzat jegyzıje - kérelemre bármikor, hivatalból
évente - felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. Ha a védelembe vétellel
a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a gyermek érdekében a
gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani. Erre a jogkövetkezményre a szülıt figyelmeztetni kell.
(6) A védelembe vétel nem érinti a szülı felügyeleti jogát.
69. § (1) A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha
a) a gyermek családban történı nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható,
b) a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a gyámhivatal,
c) a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendelték el,
d) a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.
(2) A védelembe vétel - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a gyermek nagykorúvá válásával szőnik meg.
(3) Ha a települési önkormányzat jegyzıje a védelembe vételt a 68. § (2)
bekezdés c) pontja alapján rendelte el, a védelembe vétel indokolt esetben a
fiatalkorú kérelmére a büntetıeljárás befejezéséig, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig tart.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kedves Éva!
Beszélgetvén egyik szupervízor kollégával - aki Hospice szolgáltatást is nyújt - egy nagyon hasonló esetrıl, szomorúan állapítottuk meg, hogy a szociális szervezetekben a fenyegetı munkanélküliség, a vezetık "kiválasztása", a közigazgatási kultúra,
a dzsentri világból maradott attitőd továbbélése olyan félelmeket gerjeszt, hogy a szociális munkát végzık a legjobbnak azt
tartják, ha SZÓ szerint alkalmazzák a jogszabályokat. És régen
tudjuk, hogy ez a szervezeti bántalmazásnak egyik nagyon fontos
oka. A kliensek, és a szociális munkások bántalmazásának is.
A szervezetfejlesztés nagyon fontos lenne, de hát kinek van itt
erre energiája? Mi kényszerítené erre? Honnan venné erre a
pénzt? Kinek, milyen motivációs bázisa volna a sikeréhez? etc,
etc. Én nem tudok válaszokat, ill. amit tudok, az most már inkább szomorúvá tesz, mint sem dühössé. (Nincs már ehhez
"üzemanyagom".) Üdvözlettel:
Ágoston Magdi
< agoston@etszk.u-szeged-hu >
(2007. szeptember 7. péntek 11:54)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kedves Gizi!
Sajnálom, hogy ilyen fordulat következett be, és csak remélni
tudom, hogy az asszony orvosai most tévednek, és jut még idı
a család problémáinak megnyugtató rendezésére. Elvonatkoztatva a konkrét helyzettıl, az számunkra is tanulság lehet, hogy
miképp jutnak késın a "szakmai" látótérbe azok a családok,
akiknek ilyen súlyos problémával kellene megküzdeniük. Ha
csak egy kicsit jobban mőködne a tájékoztatás, tanácsadás a
betegek esetében, ha jelen lenne az a szemlélet, hogy a beteg
problémája a család problémája is, hogy nem csak testi, hanem
az érintettek más egyéni, családi, kapcsolati dimenzióit is érinti
a betegség, akkor talán elkerülhetı lenne a sokféle veszteségen,
fájdalmon túl, a beteg és a hozzátartozók olyan fájdalma is,
hogy nem tudják lezárni az ügyeiket. Mindezek elkerüléséhez
sokkal jobb szakmai együttmőködésekre lenne szükség, az egészségügyben a gyógyításon kívül olyan szolgáltatásokra, amelyek tudnak ilyen kérdésekkel foglalkozni.
Az is fontos szemléletváltozás lenne, hogyha a szakmák körében mindenki számára világos lenne, hogy a krízis miközben
általában egy nehéz és fájdalmas élethelyzethez kapcsolódik,
mégis ajtót nyit régen meglévı problémák rendezésére, és azok
felszínre kerülésével, ajtó nyílik a jövı felé is. Sok fehér folt
van a mindenféle humánszolgáltatásokban, de az egyik ilyen,
hogy mit kezdünk, és idıben kezdünk-e valamit az egyéni, családi vagy közösségi krízisekkel. Sajnos a kríziskezelés átgondolt rendszere is hiányzik, a kiképzéstıl kezdve, a tájékoztatáson keresztül, az elérhetı szolgáltatások meglétéig. Pedig mindnyájan tudjuk, hogy a krízis törvényszerően jelen van mindenki
életében.
Egy másik megjegyzésem a segítıkészség mellett, hogy jól
látható a többféle megközelítési szempontok megjelenése.
Mindez arra példa, hogy vannak lehetıségek, szakmai elképzelések még egy kilátástalannak látszó helyzetben is, és ezt többen tudják összerakni (több teret kellene adni mindenütt az
esetmegbeszélésnek, a kollektív tudások bevonásának). Meg
arra is példa, hogy az egyéni élethelyzetek valóban egyéni megoldásokat igényelnek. Azaz óvatosan kellene bánnunk a szakmai gondolkodásban minden "homogenizálással". Segítséget
nyújtani, legyen szó bármely segítı szakmáról, árnyalt, folyamatos reflektivitást igénylı folyamat, amelyet minden tervezés
mellett az aktuális szereplık, aktuális helyzete is alakít. Mindehhez idı, türelem és sokféle befektetés szükséges, amit mintha
mostanság nem akarnánk tudomásul venni a szakma alakításá-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kedves Tóbiás !
Valószínőleg nem egyazon történetet ("esetismertetést") olvastunk. Na nézzük!
Van egy édesanya, aki súlyos betegsége következményeit felmérve, felkeresi a gyámhivatalt, gyermeke további sorsának elrendezése érdekében. Gyermeke apját - egyedül - nem tartja al-
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kalmasnak a megfelelı családi háttér biztosítására, ezért valamilyen külsı kontrolt szeretne az apa mellé. A gyermek feltehetıen értelmi sérült, a tágabb családban ezért senkit nem talált
kisegítıi szerepre. A gyámhivatal munkatársa a leírás szerint
elutasító, és a gyermek intézményi elhelyezését látja megoldásnak. A gyermek önálló életvitelét mindenki elveti.
Erre javasoltam én a védelembe vételt, amit te rossznak tartasz:
A történet ragozható lenne, de elég ennyi is. Van egy élethelyzet, ahol rövidesen magára marad egy alkoholizáló apa és egy
feltételezhetıen fogyatékos gyermek, érdemi családi kapcsolati
háló nélkül. Ebben az esetben minden laikus, és önkéntes segítség csak pótlék, a hivatásos gyermekvédı eszköze. Tehát nem
az a feladat, hogy kidumáljuk, miért nem tartozik a gyermekjólétire a történet, hanem az, hogy mielıbb belépjen a történetbe
egy hivatásos szakember, aki - akár a hatósággal a háta mögött
- rendezi a gyermek és - közvetve - a család helyzetét. Ez lehet
egy „nem-szeretem szerep”, de valakiknek ez a munkája. … ...
… … … … … … … … … … … … … ((…Spitzer Tibor...))
< spicivas@freemail.hu >
(2007. szeptember 11. kedd 10:42)

Csak ettıl még nem lesz olyan alapellátás, amit a szülı és/vagy
a gyerek nem tud, vagy nem akar igénybe venni, de jegyzıi
végzés alapján, és a jegyzı által kirendelt szociális munkás segítségével igen. Nincs olyan magatartási szabály, amit elı lehetne írni, és betartását lehetne kontrollálni - azzal a (védelembe vétel érvényességéhez szükséges alaki feltételt jelentı) figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a rendelkezésnek nem tesz
eleget a kötelezett család, a gyereket kiemelik. Így véleményem
szerint jogérvényesen egészen egyszerően nem elrendelhetı az
adott esetben védelembe vétel. Azért másoltam már az elızı írásom aljára is a jogszabály szövegét, hogy mindenki elolvashassa.
Természetesen alapvetı szakmai etikai elvárás a település gyerekjóléti szolgálatával és az ügyrıl tudomással bíró szociális
munkásokkal szemben, hogy rendszeresen felkeresse a családot, tájékozódjon, van-e szüksége segítségre a családnak. Az
már nem ennyire egyszerő, hogy ha a család nem érzi szükségét
a segítségnek, akkor mi a teendı. Mi az a család autonómiáját
és jogait tiszteletben tartó figyelemmel kísérés, ami a gyerek
körüli biztonság fenntartását garantálja - az nyilván nem elfogadható, hogy a gyereket veszélyeztetı állapot vezessen csak
beavatkozáshoz.
A kérdés érzékenységére utal, hogy a kérdést feltevı barátunk
magát szegrıl-végrıl rokonnak mondta, de mintha ódzkodott
volna attól, hogy ı vonja be a gyerekjólétit - ha jól értettem. Ez
nyilván azt jelenti, hogy mást, hatóságot még kevésbé. Honnan
fog errıl bárki bármit is megtudni? Ki fog védelembe vételt
kezdeményezni? Milyen tartalommal lehetne védelembe vételt
elrendelni?
Tibor!
Nincs jogi eszköz. Sıt, az a nagyon határozott véleményem,
hogy a védelembe vételért kiáltás éppen a cselekvési kényszer
átcímkézése, áthárítása. Ebben a történetben nem a jegyzıhöz
kell fordulni, hogy győjtsön össze egy halom papírt egy hónapon át azzal a céllal, hogy védelembe vételt rendelhessen el, ha
nem, akkor ma, meg holnap, meg két naponta meg kell látogatni a családot. Puha szociális munkával - jó esetben Bányai Emı
disszertációjával felszerelkezve -, ami az intenzív családmegtartó szociális munka szempontjaival és gyakorlati példáival segíthet. A védelembe vétel kívánása azt jelenti, hogy nem a szociális munkának van dolga, hanem a jegyzınek kell lépnie.
Ebbe a helyzetbe a jegyzı nem tudja beküldeni a szociális munkást, ide magától kell bemennie.
Bocs, de jogi eszközért csak jogi kontextusban lehet szólni.
Más nem vezethet eredményre. Fenntartom a véleményem:
jogérvényes védelembe vétel ebben az esetben, a most ismert
állás szerint nem rendelhetı el. Továbbra is ajánlom a törvény
szövegét. Jókat mindenkinek!
Tóbiás László
< parakid@ngo.hu >
(2007. szeptember 11. 10:45)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kedves Tibor!
Nem írtad alá a levelet, ezért feltételezem, hogy nem fejezted
be, csak rányomtál egy entert és elküldtél egy félkész szöveget.
De miután kiküldted a listára - a megszólításommal -, reagálok
rá.
Én így látom:
Az érvelésem jogi alapozású. Magva:
"Erre nem megoldás, hogy hatóságilag kötelezzük alapellátás igénybevételére - hiszen nem tudunk alapellátást kínálni." (Annyi
pontosítással, hogy nem tudunk olyat kínálni, amit nem tud,
vagy nem akarna bárki igénybe venni, és amivel a gyerek helyzete kevésbé rosszá válna.)
A Te érvelésed tételmondatának ezt látom:
"Tehát nem az a feladat, hogy kidumáljuk, miért nem tartozik a
gyermekjólétire a történet, hanem az, hogy mielıbb belépjen a
történetbe egy hivatásos szakember..."
Ez egy etikai érv. Tehát nem abban a dimenzióban vitatkozol
velem, ahol én az állításomat tettem.
Én a te állításod igazát elfogadom.
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Kedves Tóbiás!
Valóban jól érzékelted, hogy egy fél levél ment át a listára. Az
eredeti levél folytatásában nyolc pontban szedtem össze, a jogi,
szakmai érveket, és a végére automatikusan nyomja a rendszer
a szignómat. Az új freemail rejtelmeként darabokban jelentıs
idıeltolódással jelennek meg a leveleim, ezért elnézést tıled és
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minden listatagtól.
Az érdemi részhez. Azért szólítottalak meg, hisz egyértelmően
az én levelemre reagáltál. Így egyszerőbbnek gondolom, és egy
szakmai párbeszédbe simán belefér az, ha nem csak általánosságban reagálunk, hanem konkrétan mondunk véleményt.
Abban egyetértünk, hogy a kulcsmondatomnak az általad kiemelt részt szántam.
Sajnos joginak elképzelt érvelésed továbbra is gyenge lábakon
áll. A tételes jog sem engedi az általad interpretált értelmezést.
Ráadásul szerintem a jog mélyebb rétegébıl kiindulva - a jogalkotói szándék vizsgálatát kell elvégezni, ha jogszabály szövege
nem ad egyértelmő eligazítást - fogalmaztam meg az álláspontom.
Sajnos nem fogom tudni rekonstruálni az eredeti szöveget, de
kísérletet teszek rá. Továbbra is tényként kezelve az esetleírás/
ismertetés elemeit.
Az édesanya a hatósághoz fordul egy gyermek jövendıbeli
potenciális veszélyeztetettsége okán. Ezt szóbeli kérelemnek
hívják, amelyet az ügyintézınek írásban rögzíteni kell és cselekednie. (Azaz hatósági ügyirat keletkezik)
Az édesanya ebben az esetben a jelzırendszer részeként funkcionált.
Az általa elıadott veszélyeztetı tényezık súlyossága miatt a
hatóság köteles eljárást indítani. Ez minimum egy környezettanulmányt jelent. (A közigazgatási egység nem cselekvése az
egyik legsúlyosabb vétség, jogi terminológiával „a közigazgatás hallgatása”).
A jegyzı kirendeli a jogilag létezı gyermekjóléti szolgálat
munkatársát, mely a jog szerint minden településen kötelezı
lennie, és most a jog logikája alapján közelítünk.
A körülmények fennállása miatt elrendeli a védelembe vételt,
hisz az apa az alapellátást nem akarta igénybe venni, az édesanya ellátási képessége bizonytalan.
68. § (1) Ha a szülı vagy más törvényes képviselı a
gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem
akarja, de alaposan feltételezhetı, hogy segítséggel a
gyermek fejlıdése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzıje a gyermeket védelembe veszi.
Az esetismertetésbıl ugyanis úgy tőnik, hogy van remény az
apa kontrolálására. Eddig önkéntes igénybevétel nem történt, a
bejelentést sem az édesapa tette. Feltételezhetı, hogy a család
nem áll kapcsolatban gyermekjólétivel, családsegítıvel, mert
akkor nem került volna a listára a történet. Így történet alapján
a jog szereplıi nem tehetnek mást, mint védelembe vételt eszközölnek.
Az, hogy tartamilag ez mely segítıi iskola szerint valósul meg,
jogilag érdektelen.
Mint ahogy érdektelen a szociális munkás lelke, hogy nem szereti a hatósági oldalt. Itt a jog a hatósági közremőködést írja
elı.
(3) A védelembe vétellel egyidejőleg a gyermek gondozásának
folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülıi nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzıje
a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját
rendeli ki, és szükség esetén
Ezért jogilag téves a következı megállapításod: „a védelembe
vétel kívánása azt jelenti, hogy nem a szociális munkának van
dolga, hanem a jegyzınek kell lépnie. Ebbe a helyzetbe a jegyzı
nem tudja beküldeni a szociális munkást, ide magától kell be-
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mennie.” A jog szerint a jegyzı kötelessége „beküldeni” a szociális munkást.
Az esetgazda szociális munkás feladata a veszélyeztetés elhárítása csökkentésére szükséges összes erıforrás mozgósítani,
kontrollálni. (A jogszabály a nincs kategóriáját nem használja,
tehát esetünkben: van).
(5) A települési önkormányzat jegyzıje - kérelemre bármikor,
hivatalból évente - felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét
megszüntetni nem lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani. Erre a jogkövetkezményre a szülıt figyelmeztetni kell.
A védelembe vétel valóban súlyos fegyver a közösség kezében.
Célja a még súlyosabb eszköz - kiszakítás - elkerülése. Senki
nem örülhet a használatának, viszont elodázni a bevetését nemszeretem megközelítésbıl nem szabad. A jogalkotó, amikor
létrehozta ezt a szabályt, akkor kizárólag a gyermek érdekét
tartotta szem elıtt, és tette normává. A jogalkalmazó - itt a
jegyzı és eszköze a szociális munkás - nem jogosult a feltételek
fennállása esetén, köteles azt végrehajtani. Ugyanis az általad
beidézet jogszabályhely elıíró, és nem megengedı formulát
tartalmaz.
És zárásként egy újabb etikai/emocionális érvelési rész.
Félreértés ne essék nem a mindenáron való védelembe vétel
mellett kardoskodom, de azt sem tartom elfogadhatónak, amikor az autonómia jelszavával kikerülünk problémákat.
Egy ilyen összetett problémával rendelkezı családhoz ne
gyógypedagógust vagy önkéntest küldjünk magunk helyett,
mert mit kezd a gyógypedagógus az alkoholfogyasztással, vagy
az önkéntes a pénzkezelési gondokkal?
Azért a „szoclistán” keresztül érdemes lefolytatni ezeket a kifejtéseket, mert, hibáink-érveink támpontot adhatnak a többi
hivatásos segítı számára. Így bár ez a levél névre szóló, nem
személyeskedési célt szolgált. Mint ahogy máskor mással folytatott diskurzusok sem a személy ellen szólnak - kivétel a szakma, vagy munkatársakkal szemben tisztességtelenül eljárók esetükben nem írnék kollégát.
Kollegiális üdvözlettel.
Spitzer Tibor
<spicivas@freemail.hu>
www.spicivas.hu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Kedves Tibor!
Az én levelem eleje azzal kezdıdött, hogy valószínősítettem,
nem az általad kereknek szánt levél jött fel a listára - minthogy
nincs aláírva -, így nincs vitahelyzet, hiszen még nem fejtetted
ki a gondolatod. Viszont miután a közvetlen megszólítás nekem
szól a közönség elıtt, válaszolok rá. Tehát csak megindokoltam, miért válaszoltam nyilvánvalóan csak félig kifejtett érvelésre. Nem volt róla szó, hogy bármit személyeskedésnek vettem volna.
Nem értek egyet azzal sem, amit legutóbb leírtál.
Mondasz egy ítéletet az általam írtakról:
Sajnos joginak elképzelt érvelésed továbbra is gyenge lábakon
áll. A tételes jog sem engedi az általad interpretált értelmezést.
Ráadásul én a jog mélyebb rétegébıl kiindulva - a jogalkotói
szándék vizsgálatát kell elvégezni, ha jogszabály szövege nem
ad egyértelmő eligazítást - fogalmaztam meg az álláspontomat.
Természetesen lehet ez a véleményed. De ezt is Te írtad:
„Az édesanya ebben az esetben a jelzırendszer részeként funkcionált.”
Ez pedig a gyermekvédelmi törvény nem ismeretét mutatja mind a szöveg, mind az elvek szintjén. A szülı nem funkcionál
a jelzırendszer részeként, a szülı ugyanis szülı - a jelzırendszernek meg nem természetes személyek a felsorolt tagjai lásd: szülıi jogok és kötelezettségek: 12-13 §, jelzırendszer:
39. § (3) a), együttmőködésre kötelezett nem gyermekjóléti ágazathoz tartozók és feladataik: 17. §. Jó okod van elıször a
saját, jogszabályról alkotott véleményedet a törvénnyel összevetni, s csak azután minısíteni másokét, jelesül az enyémet.
Szerintem.
A most elküldött szövegedben is vannak befejezetlen és össze
nem illı részeket tartalmazó - a vesszık, gondolatjelek elhagyása vagy nem következetes alkalmazása - központozási hibák
miatt nem egyértelmő mondatok, amik nehezítik, hogy vitatkozhassam érveléseddel.
De tulajdonképpen még mindig nem vittél végig egy logikailag
teljes, a beavatkozási folyamatot modellezı érvelést. Feltéve de meg nem engedve (!) -, hogy a védelembe vétel a gyermekvédelmi törvény szerint alkalmazható s alkalmazandó beavatkozás, kérlek, csak címszavakban írd le az esetben levı szükségleteket, az azok védelembe vétel által történı kielégítése
folyamatát: mi a feltételezésed, ki milyen sorrendben, milyen
lépésekkel viszi elıre a gyerek és családja lehetı legjobb jólétét. Arra kérlek, hogy azt is jelezd, mely pontokon milyen kérdésekben kiket, milyen - a gyermekvédelmi törvényben leírt tényállások és szabályok alapján látsz döntési helyzetben, döntési kényszerben. Szintén szükségesnek tartom, hogy az események idıbeli lefolyásáról alkotott véleményed kifejtsd. 0. nap 0.
órája és perce az a pillanat, amikor a gyámhivatali tisztviselı
meghallgatta az anyát, elıvett egy dossziét, nyitott egy file-t és
elkezdte megfejelni azt az anya adataival. A védelembe vételi
határozat meghozataláig nem látom nehéznek a modellezést, és
azt is tudjuk, hogy a fiú 16. Tehát legfeljebb két évig lehet vele
és családjával dolga a gyermekvédelemnek, de nyilván az a
kérdés, Te hogyan látod, hogy kibontva megismerhessük érvelésed.
Meggyızıdésem, hogy érvelési kísérleted során ad abszurdum
Te is arra a következtetésre jutsz, hogy a védelembe vétel elrendelésének célkitőzése ebben a fázisban nem alkalmas ennek a
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Spitzer Tibor, a szoclistára - technikai hiba miatt - csak töredékesen megérkezett levelének részlete:

A leírt esetben a probléma lényege éppen az, hogy a mama
alapellátást (nem hatósági intézkedést) keresne, amit nem tudunk neki felkínálni. Erre nem megoldás, hogy hatóságilag
kötelezzük alapellátás igénybevételére „hiszen nem tudunk
alapellátást kínálni”.
 Az anya gyámhatósági beavatkozást kért arra az esetre, amikor személyesen már nem képes ellátni a család összefogását. Ez valóban az alapellátásból indul ki, de épp azért fordult a hatósághoz mert nem bízik párja állhatatosságában. A
hatósági kötelezés tehát így a férj feletti külsı kontrolt tudja
behozni a rendszerbe.
 Nem értem mit jelent, hogy nem tudunk alapellátást kínálni? Nincs ott gyermekjóléti szolgálat?
 Az esetgazda tudja összefogni a teendık egész sorát, a bevásárlás takarítás, pénzkezelés stb. terén.
 Remélem nem kérdés, hogy az ellátatlanság a gyermeket
veszélyeztetı körülmény?
 Erre a gyógypedagógus odaküldése nem éppen adekvált.
Mit kezd a részeg szülıvel az éhezı gyerekkel?
 Hasonlóan inadekvát az önkéntesekre terhelni a feladatot.
 Hasonlóan elterelés a többi ötlet is. Helyezzük egy másik
családba ? Az nem beavatkozás a család és a gyermek életébe? A kiszakítás egy sajátos formája ez is, csak nem veszszük figyelembe, hogy nagyjából az intézeti elhelyezést
jelenti a gyerekek számára (lásd: Hanák Katalin az állam
gyermekei 1971).
 Lehet, hogy szükség lesz a kiemelésre, de elıször miért nem
adunk esélyt az apának a kontroll megtartása mellett a teljesítésre?
Bocs az erısebb megfogalmazásért, de elég sok gyereket láttam
sínylıdni azért, mert az arra rendeltek hatékonyan hárították a
"problémát". A védelembe vételnél azért fenyegetik meg a szülıt, hogy ha nem változtat akkor kiemelik a gyereket a családból, hogy lássa, nem babra megy a játék. Én elfogadom, hogy
létezik körülmény amikor már ilyen keményen kell fellépni a
gyermek érdekében. Az írásod végére másolt törvényszakasz
ilyen helyzetekre is született, így nem ismétlem meg.
Üdv:
Spitzer Tibor
< spicivas@freemail.hu >
(2007. szeptember 11. kedd 10:42)
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ÁSZ KONTRA ÖNKORMÁNYZAT:
RÉSZLETEK AZ ÁSZ ÖNKORMÁNYZATI
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKAT
CÉLZÓ VIZSGÁLATÁBÓL

gyereknek és családjának a támogatására.
Természetesen egy gondolatkísérletet végzünk, annak szellemi
igényével.
Amikor az utolsó elıtti 5. mondatodban azt veted fel, az esetbéli problémákkal mit kezdene egy gyógypedagógus vagy önkéntes, akkor nem az általam leírtakkal vitatkozol. De engem majd
akkor illet a vitában a megszólalás joga, ha összefüggéseiben
kifejtetted teljes álláspontodat.
Barátsággal:
Tóbiás László
< parakid@ngo.hu >
(2007. szeptember 16. vasárnap 11:58)

(…) A szociális alapszolgáltatások jogszabályi elıírásai
gyakran változtak, ma sem egyértelmően meghatározottak.
A személyes gondoskodás megszervezésére köteles önkormányzatok köre a feltételek módosulásával a Szoctv. megalkotása óta és a vizsgált idıszakban is változott. (…) A szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó ellátási kötelezettség
vizsgált idıszakban hatályos szabályai nem voltak figyelemmel a települések teherbíró képességére, az adott településen
élık valós ellátási igényeire. A lakosságszámhoz kötött szabályozás is hozzájárult ahhoz, hogy a szociális alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatosan az önkormányzati felelısség nem érvényesült, a vizsgált 333 önkormányzat közül csupán 44 mérte fel a szociális alapszolgáltatások iránti
igényeket. A szolgáltatások igénybevételéhez a jogosultsági
kritériumok nincsenek valamennyi alapszolgáltatásra egységesen és egyértelmően meghatározva, így egyre több olyan
lakos is részesült a szociális szolgáltatások állam által finanszírozott ellátásaiból, akinek sem vagyoni helyzete, sem
önellátó képessége nem tette azt indokolttá. Az étkeztetés
szociális rászorultság feltételeinek meghatározása során a
szabályozás tág teret biztosított az önkormányzatoknak, nem
érvényesült a szolgáltatások igénybevételénél az esélyegyenlıség. (…) A szociális alapszolgáltatások számosságából adódóan az ellátórendszer szétaprózott, a szabályozás
bonyolult. A Szoctv. 1993. évi megjelenésekor még csak
négy alapellátást nevesített, ugyanakkor a 2006. évi módosítása már 10 alapszolgáltatást határozott meg. A Szoctv. elıírásai megjelenése óta 49 alkalommal módosultak. (…) Az
egyre részletesebb központi szabályozás öngerjesztı folyamattá vált, újabb és újabb szabályozást indukált, ami ellentmondásos jogi szabályozási környezet kialakulásához vezetett. Az egyes szolgáltatások (házi segítségnyújtás-jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgálat; családsegítés-gyermekjóléti szolgálat) tevékenység
tartalma részben átfedi egymást. (…) A szociális alapszolgáltatások keretében nyújtott ellátások az ország egyes területein különbözıek, az önkormányzatok eltérı mennyiségő
és minıségő szolgáltatás biztosítása mellett látják el felada-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A levelezılista levelei - tematikus győjtésben - megtalálhatók www.bszf.hu weblap „Szakmai fórum” rovatában.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A vitát olvasva, Szöllısi Gábor az alábbi megjegyzéseket tette:
Végre egy valódi, izgalmas, szakmai vita ! (Vajon a szociális munkás a napi munkájában mennyire biztos az eszközök
megválasztásában? Itt ugyanis nem alakult ki egyértelmő
álláspont. Vajon a valódi élethelyzetben egy megadott szociális munkás mindezeket a szempontokat feltárja-e a kliens
elıtt? Létezik-e konzílium a szociális munkában? Vajon a
szupervízió elegendı segítség-e ilyen esetekben?
 Kidolgozatlannak tőnik a vitának az az eleme, hogy lehet-e,
kell-e kontrollálni. Így lehetıség van a szülıi felügyelet korlátozására, de kérdés, hogy van-e okunk és tudásunk rendszeres felügyelet alá vonni az apa és gyermeke mindennapi
életét. A gyám ugyanis nem erre való. A szociális munkás
„puha kontrollja” sem feltétlenül kívánatos dolog, sıt gyakran inkább erısen diszfunkcionális jelenség.
 Nem elhanyagolható kérdés, hogy min alapul az információs bázisunk. Az anya szemében író hölgy az eset egyik lehetséges narratíváját adja elı. Jó esély van arra, hogy vannak más narratívák is. Különösen az gyakori, hogy az anya
és az apa másként (esetleg elfogultan) látja az ügyet. A szociális munkás az interjúkezelésében nem az adatgyőjtésre,
hanem a kapcsolatépítésre koncentrál. Vannak ügyek, amikor a tények objektív felderítése nem mellızhetı.
 Érdekes meggondolni, hogy ebben az ügyben ki a kliens?
Az anya (a megfogalmazott kívánságával), a gyerek vagy az
apa? Ha mindhárom, akkor vajon a szociális munkás melyikük érdekét, hogyan próbálná képviselni a leginkáb? (Én
nem hiszek abban, hogy a szociális munkás maga választhassa meg, hogy melyik családtag érdekeit védje, mintegy
igazságot téve közöttük. Pedig olyan nagy rá a kísértés...)
 Kérdés, hogy a jelen helyzetre próbáljon-e a szociális munkás azonnali választ adni, vagy a feltehetıen hamarosan
bekövetkezı „új” helyzethez igazodjon? Fontos tapasztalat
ugyanis, hogy a halál, alaposan átrendezi a személyközi
kapcsolatokat és az egyéni/családi felelısségérzeteket.
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ZÁRÓ MEGJEGYZÉS
Ugye van ez az vita annyira inspiráló a HÁLÓ olvasói számára, hogy tollat ragadva, megírják véleményüket?
E-mailünk: 3sz@3sz.hu
Postacímünk: 1094 Budapest, Liliom u. 8.
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tukat, melynek oka, hogy nincsenek meghatározva a szolgáltatások minimális ellátottsági mutatói, az önkormányzatok adottságai (népesség, pénzügyi helyzet) nem azonosak. A vizsgált idıszakban nem volt biztosított valamennyi
településen a szociális ellátások, szolgáltatások célzottsága,
és nem érvényesült megfelelıen az igazságosság és esélyegyenlıség. A korábbi speciális alapellátás 2005. január 1tıl kettévált, támogató szolgáltatásra és közösségi ellátásra.
Elıbbi önálló szolgáltatásként történı nevesítését nem elızte
meg a fogyatékos személyek számának, egészségügyi állapotának, fogyatékosságuk, lakóhelyük felmérése, a szolgáltatás célzottsága települési szinten nem volt biztosított. A
Szoctv. 62. § (2) bekezdése szerint a szociális rászorultság
feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza. Az önkormányzat rendeletében az egy fıre számított
havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%ánál, egyedül élı esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem lehet elıírni; a szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi
viszonyoknak megfelelıen szabályozza.
A Nemzeti Családi- és Szociálpolitikai Intézet a Minisztériummal kötött megállapodás szerint - hozzárendelt források
biztosításával - 2006-ban létrehozta azon munkacsoportokat,
melyek szolgáltatás-típusonként készítik el a jogosultsági kritériumok meghatározásához szükséges szakmai javaslataikat.
A feladatok tevékenység tartalmának meghatározása a standard és protokoll projekt keretén belül történik. (…) A kialakult ellátórendszer nem átlátható, gazdaságosságára, hatékonyságára a Minisztérium nem készített elemzéseket.
A szociális szolgáltatások közel 30%-át nem az önkormányzatok látják el, és egy új szolgáltatás elindításához és
állami finanszírozásához elegendı volt a mőködési engedély
megléte akkor is, ha az adott településen az indítandó szolgáltatást már az önkormányzat kötelezıen mőködtette, és a
kapacitásbıvítés nem volt indokolt. A normatív támogatás
igénybevételének nem volt feltétele a feladatellátásra kötelezett önkormányzattal kötött megállapodás. A kötelezı feladatok teljes köre - elsısorban pénzügyi források hiányában a települési önkormányzatok számára nem teljesíthetık,
ezért a szabályozás ellenére kialakultak „fehér foltok”. Növekedett a települések közötti egyenlıtlenség, az ellátási hiányok éppen a legszegényebb településeken maradtak fenn,

vagy alakultak ki. A hiányzó alapszolgáltatások következtében a szakosított ellátások iránti igények növekednek, holott
az igénylık egy része az alapszolgáltatás keretében otthonában, illetve helyben is ellátható, ami az érintettek és a költségvetés számára a legkedvezıbb megoldás lenne.
A feladatellátáshoz nyújtott állami támogatások, hozzájárulások rendszere bonyolult, nehezen áttekinthetı. (…)
Az egyes önkormányzati feladatokat a központi költségvetés nem azonos elvek szerint (lakosságszám, feladatmutatóhoz kötött, szolgálatok száma) támogatja. Az ellátásokhoz
kapcsolódó normatív állami hozzájárulás elıirányzati kerete
2006. december 31-ig „felülrıl nyitott” volt, az ellátási szükségletek koordinálása nélkül befogadott igényekbıl adódóan
a tényleges mutatószámok alapján történı elszámolás elıre
nem tervezhetı többletkiadásokkal terhelte a központi költségvetést. A szolgáltatások kapacitásnövekedését nagymértékben a normatívához való hozzájutás határozta meg, aminek eredményeképpen az ellátottsági mutatókban egyenlıtlenségek alakultak ki, továbbá a finanszírozott kapacitások bıvülésének nem volt korlátja. Három alapszolgáltatás
esetében (jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat,közösségi ellátás), 2007. január 1-tıl részlegesen
bevezetésre került a kapacitásszabályozás (nem állami szolgáltatók befogadása), továbbá változott a finanszírozás rendje is. A finanszírozási rend 2006. évtıl hatályos változása a
feladatellátáshoz biztosított állami-támogatások átláthatóságát nehezíti. A feladatellátásra kötelezett önkormányzatok egyre szélesebb körénél a pénzügyi információban a szociális alapszolgáltatások forrásai és kiadásai nem jelennek
meg, ugyanakkor a többcélú kistérségi társulások által készített beszámolókban az adatok összevontan szerepelnek. A
Minisztériumban nem készültek összesítı elemzések arra
vonatkozóan, hogy a társulásban ellátott feladatokhoz nyújtott többlettámogatások hogyan hatottak az ellátások menynyiségére és minıségére, menynyiben járultak hozzá az esélyegyenlıség javulásához. (…)
A szociális alapszolgáltatások fejlesztésére a 2004-2006. évek között 1.321 millió Ft-ot fordítottak. Ebbıl a 2006. évben 29 millió Ft-ot a szakmai célokat figyelembe véve, egyedi elbírálás alapján jutattak a szolgáltató szervezeteknek.
(…)
A Minisztérium fejlesztési programjaként a 2001. évtıl mőködnek kistérségi szociális felzárkóztató programok, a
hátrányos helyzető kistérségek támogatására, a szociális infrastruktúra fejlesztésére. (…) A kistérségi szociális felzárkóztató program monitorozásáról 2007. január hónapban készült összesítı jelentés megállapította, hogy a források együttes összege, megoszlása nem ismert, az elszámolásokhoz, beszámolókhoz mellékelt kimutatásokban a fejlesztési
projektek egyértelmően nem voltak azonosíthatók, azok nem
igazodtak a Szoctv.-ben meghatározott szolgáltatásokhoz.
(…) A vizsgált önkormányzatok szociális alapszolgáltatásokra kimutatott bevételei és kiadásai nem hasonlíthatók országos szintő adatokhoz, ugyanis erre vonatkozóan az állami
és a nem állami fenntartóktól konkrétan meghatározott, egységes tartalmú információszolgáltatás nincs. Az önkormányzatok pénzügyi információs rendszerében a szakfeladatok
nincsenek összhangban a szakmai jogszabályokkal, így a
Szoctv.-ben részletezett szolgáltatások ráfordításai csak egyedi kigyőjtéssel állapíthatók meg. Az önkormányzatok
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pénzügyi információs rendszerének hiányosságai a szociális
alapszolgáltatások ráfordításainak átláthatóságát nem biztosítja. A döntéshozók (Országgyőlés, Kormány, szakminisztérium, önkormányzatok) számára nem állnak rendelkezésre
információk a fejlesztési célkitőzések megalapozásához, a
feladatellátás hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb
megszervezéséhez. A falugondnoki, illetve tanyagondnoki
szolgáltatás nem kötelezıen ellátandó feladat a települési
önkormányzatok számára. Az elvégzett feladatokról az igénybevevık személyérıl, számáról nyilvántartás vezetését
a szakmai jogszabályok nem írnak elı, statisztikai adatgyőjtés erre vonatkozóan nincs. A szolgáltatás ráfordításai hatékonyságának, gazdaságosságának megállapításához az adatok nem álltak rendelkezésre. Az étkeztetés, mint az egyik legfontosabb szociális alapszolgáltatás jelentıségét mutatja, hogy 2001. évtıl országosan évente több mint 100.000
ember részesült ebben az ellátásban. A vizsgált önkormányzatok összesített adatai szerint az étkeztetésben részesülık
száma emelkedı tendenciát mutat, 2004. évrıl 2005 évre
10%-kal többen, összesen 3.956-étkeztek a vizsgált 333 település 335.069 fıs népességbıl. Megvalósult a jogalkotó azon szándéka, hogy a kis településeken, ahol nagyobb a
gondoskodást igénylık száma, többen részesüljenek étkeztetésben. A házi segítségnyújtás azon alapellátási forma,
melyet a Szoctv. már megjelenésekor tartalmazott. (…) A
tízezer 60 éven felüli lakosra jutó ellátottak száma az ezer fı
alatti településeken az országos átlagot meghaladó, ennek
oka, hogy a települések lakossága elöregedett, a fiatalok
munkalehetıség hiányában elköltöztek, és az idısek - hozzátartozók híján - nagyobb számban igénylik a házi segítségnyújtást. A családsegítés az alapellátások egyikeként a
Szoc tv. hatályba lépésétıl szerepelt a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások között. (…) A családsegítı szolgálatok számának csökkenésében meghatározó szerepe volt
a szolgáltatásra kötelezett önkormányzati kör pontosításának. A családsegítést a vizsgált szolgáltatások esetében döntıen (84,3%-ban) társulásban látták el. A családsegítı és a
gyermekjóléti szolgálatok feladatai közel azonosak, nehezen különíthetık el. A gyermekes családok esetében a két ellátás egyidejő megszervezése, mőködtetése párhuzamos
gondoskodást jelent. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás viszonylag új szolgáltatási forma, kötelezıen csak a
10.000 fınél több állandó lakosú településeken kell megszervezni. 2005. évben országosan 8.870 fı tartozott az ellátottak közé. Az ezer lakosnál kisebb településen lakott az
ellátottak 7,7%-a. A többcélú kistérségi társulások keretében
ellátott jelzırendszeres házi segítségnyújtásra a központi
költségvetés kiegészítı támogatást is biztosít. A települési
önkormányzatok társultak a feladatellátásra, ugyanis
anyagi hozzájárulást nem igényelt tılük a szolgáltatás
biztosítása. A vizsgált 39 jelzırendszeres házi segítségnyújtó
szolgáltatást társulás keretében szervezték meg. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetését országosan és a vizsgált önkormányzatoknál nem elızte meg a potenciális ellátottak számának felmérése. A nappali ellátásra vonatkozó
szabályokat a Szoctv. 2005. január 1-tıl módosította, az ellátás rendszerbeli helye megváltozott, a korábban szakellátásként definiált szolgáltatási forma az alapszolgáltatások közé
került. A módosítás érintette az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségét is, ugyanis míg korábban a kétezer fı
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felett, 2005. január 1-tıl háromezer fınél nagyobb lakosságszámú települések önkormányzatainak kell a szolgáltatást
biztosítaniuk. A vizsgálatra kijelölt önkormányzatoknál a
szabályozás-változás hatására csökkent a nappali ellátásban részesültek száma. A vizsgálatra kijelölt önkormányzatok feladatellátása a többcélú kistérségi társulások létrejöttével átrendezıdött, keretében egyre több településen
került megszervezésre egy-egy hiányzó ellátási forma. A
többcélú kistérségi társulások megalakításakor célként fogalmazódott meg, hogy az integrált ellátás eredményeként a
szakmai és költséghatékonysági mutatók javuljanak, ugyanakkor ilyen mutatók nincsenek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a szociális alapszolgáltatások szervezeti keretei esetenként nem, vagy alig változtak. A többcélú kistérségi társulások keretében történı feladatellátás a
kiegészítı normatív állami hozzájárulások ösztönzı hatására bıvült.
(…) A vizsgálatok lefolytatásához nem határoztak meg egységes ellenırzési szempontokat, emiatt a lefolytatott vizsgálatok sem egységesek. A mőködést engedélyezı szervek a
vizsgált önkormányzatok mindössze 8,3%-nál végezték el a
szolgáltatások ellenırzését. A vizsgált önkormányzatok,
mint fenntartók 94,3%-a nem tett eleget évenkénti ellenırzési kötelezettségének. A helyszíni ellenırzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
A szociális és munkaügyi miniszternek
1. dolgozza ki a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások hosszú távú átalakítási koncepcióját a
szükséges források és prioritások meghatározásával;
2. gondoskodjon arról, hogy az irányítása alá tartozó szociális és gyámhivatalok eleget tegyenek a Szoctv. 90/A §-ában
meghatározott feladatkörük teljesítésének;
3. kezdeményezze a Szoctv. módosítását annak érdekében,
hogy a szociális alapszolgáltatások iránti igények és szükségletek felmérésre kerüljenek;
4. vizsgálja felül az ágazati szakmai statisztikák adattartalmát, és kezdeményezze módosítását az ellátórendszer egészére vonatkozó lényeges információ biztosítása érdekében;
5. jelezze az államháztartásért felelıs miniszter felé az önkormányzatok pénzügyi információs rendszerére vonatkozó
jogszabályi módosítások szükségességét annak érdekében,
hogy a feladatellátás átlátható, a Szoctv.-ben nevesített szol11
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E kezdeti idıszakban a szociális munkát úgy tekintették, mint az
orvosok, nıvérek tevékenységének segítıjét, kiegészítıjét. Ezt a
felkínált szerepet fogadták el a korai szociális munkások, s e szerepfelfogás ma is felismerhetı - hivatkozik Guttmann egy az egészségügyben folyó szociális munka nemzetközi tapasztalatait
összegzı tanulmányában (Guttmann, 1994).
Az azóta eltelt idıben az egészségügyben dolgozó szociális munkások - a szakma fejlıdésével párhuzamosan - a kezdetekre jellemzı medicinális szemlélettel szemben szereztek e sajátos ismeretekkel, készségekkel, értékrenddel bíró professziónak önállóságot. A fejlett országokban utódaik mára a szakma egyik legnagyobb létszámú és tekintélyő - és az USA-ban például legjobban
fizetett - rétegét alkotják (Ginsberg, 1995).
Magyarországon az 1980-as évek közepétıl kezdıdtek viták a
szociális szakemberek felsıfokú képzésének elıkészítésérıl. A
szociális munka mint professzió lényegében elızmények nélküli
hazánkban, s ezért nem meglepı, hogy illetékessége, tudásalapja,
fókusza és határai vitákban alakulnak ki.
A szociális munka történetét és az egészségügy hazai gyakorlatát
ismerve az sem lehet véletlen, hogy a viták egyik központi kérdése a szociális munka és az egészségügy összefüggéseit, kapcsolatait érintette. Sokan féltették az új szakmát - talán nem is alaptalanul - az orvosok túlzott befolyásától. A hazai gyakorlatban uralkodó általános szemlélet szerint ugyanis az egészségügyben a
nem orvosi szakmák - bármilyen magas képzettségő - képviselıi
"paramedikális személyzetként" voltak/vannak jelen az orvos kiszolgálójaként, aki gyógyító szerepében omnipotens, szakmai felelıssége a gyógyítási folyamat minden elemére kiterjed (Szabó,
1993).
Szükséges és lehetséges
a szociális munka az egészségügyben?

Equador - 31,55 USD/hó

gáltatások ráfordításai pedig kimutathatóak legyenek;
6. vizsgálja felül a Szoctv. és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályok fogalom-meghatározásai közt fennálló ellentmondásokat, rendeletalkotási jogkörében gondoskodjon
azok feloldásáról, illetve kezdeményezze a szükséges jogszabályi módosításokat;
7. kezdeményezze a Szoctv. módosítását, annak érdekében,
hogy az igényeknek megfelelı szociális alapszolgáltatások
minden településen elérhetık legyenek;
8. az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel együttmőködésben vizsgálja felül a Szoctv. lakossági igénytıl független feladat-ellátási kötelezettséget elıíró rendelkezései és
az Ötv. 8. §-ának (2) bekezdésében foglaltak közti összhang
megteremtésének lehetıségét;
9. kezdeményezze a Szoctv. módosítását annak érdekében,
hogy az egyes szolgáltatások igénybevételénél a szociális rászorultság feltételei egységesen kerüljenek meghatározásra;
10. gondoskodjon a pályázati támogatások felhasználásával
kapcsolatos monitoring rendszer folyamatos mőködésérıl;
11. gondoskodjon a kidolgozás alatt álló standardok és az
egységes ellenırzési szempontok bevezetésérıl, valamint
biztosítsa - a mőködést engedélyezı szervek (jegyzık, szociális és gyámhivatalok) révén - a szociális intézményeknek és
szolgáltatóknak a Szoctv. 92/K. §-ának (3) bekezdésében és
az Szmr. 14. §-ában meghatározott rendszeres ellenırzését.
Forrás: www.asz.hu
Közlésre szerkesztette: Farkas W. Attila

Az elmúlt idıszakban több területen lezajlott vagy folyamatban
lévı változások elemzése alapján bizton állíthatom: van létjogosultsága az új szakma jelenlétének Magyarországon is a szélesen
értelmezett gyógyítási folyamatban. A szociális munkások közremőködését a betegek “kezelésében” több tényezı sürgeti.
1. Megnövekedett az egészségi állapot szociális dimenziójának
jelentısége (lásd WHO háromdimenziós egészségfogalom)

Ez alapvetıen a betegségstruktúra átalakulásával, a betegségek
multikauzális eredetének koncepciójával függ össze. Közismert,
hogy korábban a legnagyobb számban elıforduló fertızı betegségek helyett nagy számban a sok ok kölcsönhatásának következményeként létrejövı kórformák határozzák meg az emberek
életkilátásait. Kialakulásukban a szociális tényezıknek, a környezeti, az életmódbeli és a magatartási rizikófaktoroknak jelentıs a szerepük. Ezek rendszerint krónikus lefolyású, lassan progrediáló, gyakran egy hosszú életszakaszon át tartó betegségek,
sokszor tökéletesen nem gyógyíthatók, inkább csak megelızhetık, s a gyógyítás helyett az orvostudomány is csak relatív egyensúlyi állapotot tud a betegnek biztosítani.
Az ilyen típusú megbetegedések tömeges megjelenése hívja elıtérbe a gyógyítási folyamatban a megelızés, a gondozás, a rehabilitáció, az egészségnevelés, a tanácsadás szerepköreit.

A SZOCIÁLIS MUNKA NÉHÁNY ALAPKÉRDÉSE
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Több mint száz éves múltja van a professzionális szociális munkának az egészségügyben. A tevékenység elıfutárainak tekintik
a londoni Jótékonysági Társaság hölgyeinek látogatásait a Royal
Free Hospitalban 1894-tıl. A XX. század elején a bostoni Massachusetts General Hospital-ban is megengedték az önkéntes segítık és a betegek rendszeres találkozásait. A folyosó végén elhelyezett asztal mellett kezdték meg a segítık munkájukat, a betegek szociális és pszichés problémáinak megoldása érdekében.
A bostoni kórházban Richard Cabot 1905-ben alkalmazott elıször szociális munkást (Cannon, 1923, Cabot, 1928).

2. Megváltozott a népesség korösszetétele

Az elmúlt évtizedek egyik legszembetőnıbb demográfiai jelensége az idıskorúak számának és a lakosságon belüli arányának
jelentıs növekedése. A hétköznapi tapasztalatokkal is megegyezı tudományos evidencia, hogy a megbetegedések gyakorisága
az életkor elırehaladásával növekszik. Az idıs betegek gyakrab12
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ban szorulnak professzionális segítségre szociális problémáik
megoldásában is.
3. Átalakult az egészségügy

társadalmi válaszok születtek:
 Új intézménytípusok, szolgáltatások jöttek létre, családsegítık, munkaügyi szolgáltató központok, hajléktalan szállók,
népkonyhák, drogambulanciák, rehabilitációs otthonok, ifjúsági tanácsadó irodák, gyermekjóléti szolgálatok, csak hogy
néhány példát említsek.
 Az is nyilvánvalóvá, sıt elfogadottabbá vált, hogy a régi intézményekben is másképp kell dolgozni. Új szolgáltatások
keresik a helyüket a tradicionális intézményekben is, pl. szociális munkás a gyermekintézményekben, a kórházakban, a
börtönökben stb.
 Többszektorúvá vált a jóléti rendszer, állami, önkormányzati
intézmények mellett egyházi, alapítványi és magánintézmények, szervezetek vállalnak feladatot a szociális problémák
megoldásában.
 S a növekvı problémák kezelésére képes és vállalkozó felsıfokú végzettségő szociális szakemberek (szociális munkások,
szociálpedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, stb.) tömegessé váló képzése és megjelenése a munkaerıpiacon is a
társadalmi válaszok egyike.
A megváltozott helyzetben a szakembereknek igazán hatékony
szakmai, politikai, gazdasági segítség hiányában komoly nehézségekkel kell megküzdeniük (Gerevich, 1992).
Néhány, csak a példa kedvéért, ezek közül: szakemberhiány, a
szakmai szerep legitimációjának hiánya, anyagi-pénzügyi körülmények, az erıforrások szőkössége, bizonytalansága. A szociális
problémák kezelését nehezíti, és a munka eredményességét jelentısen csökkenti az, hogy a különbözı segítı szakmák között nem
alakult ki közmegegyezés a kompetencia kérdésében. Hiányoznak
a szociális munka szakmai standardjai, protokolljai, megoldatlan
a folyamatos szakmai kontroll, a végzett munka eredményeinek
és hatékonyságának mérése. Mindez sokszor kiszolgáltatott helyzetbe kényszeríti az egészségügyben dolgozó szociális szakembereket, tevékenységüket sokszor az intézményi érdekek és nem
a kliensek szükségletei, a szakma értékei vezérlik.

Az átalakulási folyamat nagyjából a második világháború után
kezdıdött, s a modern természettudományos medicina kialakulásának következménye. Ez az orvostudomány:
 óriási mértékben differenciálódott (egyre többet tud az egyre
kevesebbrıl);
 specializálódott, egy-egy beteg bajának megállapításához,
kezeléséhez több szakember közremőködése szükséges;
 magas technikai színvonal jellemzi, ezzel összefüggésben
kórház- és betegség-, illetıleg gyógyítás-centrikus, ettıl pedig drága. S az törvényszerő, hogy ha egy szolgáltatás sokba
kerül, akkor a társadalom tagjai egyenlıtlenül férnek hozzá.
A gyógyítás nagy, hierarchikusan szervezett intézményekben folyik, amelyekre erıs szakmai rétegzettség jellemzı. Az egészségügyi szervezetek a bennük dolgozók érdekei és értékei tekintetében rendkívül tagoltak, s a rendszerben domináns helyzető csoportot az orvosok alkotják.
Az utóbbi években az egészségügyi ellátó rendszerek átalakítása
során elıtérbe kerültek a hatékonyság, a gazdaságosság kérdései.
Az olcsóbb megoldások keresése közben nagyobb hangsúlyt kap
a megelızés, a nagy intézmények lebontásával (dezinstitúcionalizáció) a közösségi szintő ellátási formák megerısítése a cél.
4. A gyógyítási folyamat többszereplıssé vált

Az egészségügyi szervezetekben új szakmák képviselıi (vegyészek, fizikusok, mérnökök, közgazdászok, informatikai szakemberek stb.) jelentek meg, és új szerepmegosztások alakultak ki az
egészségügyben korábban együtt dolgozó foglalkozási csoportok
között is. Az új munkamegosztás, az illetékességi és feladatkörök
meghatározása nem volt problémamentes az orvosok és a magasan képzett egészségügyi szakemberek között sem.
5. Átalakult a hagyományos orvos - beteg szerep

Az orvosi gondolkodás eredeti, biomedicinális paradigmája helyett új, társadalmi - környezeti megközelítés vált szükségessé.
Megváltozott a hagyományos orvos - beteg kapcsolat (amely
Parsonstól is tudjuk, rendkívül egyenlıtlen hatalmi viszonyt jelent, s leginkább az atya - gyermek kapcsolathoz hasonlít). Egyre
inkább a szakértı - laikus viszony jellemzı, ahol a közös és egyezkedéses norma-értelmezésen van a hangsúly, ahol a beteg
nem csak tárgya, passzív, engedelmes elszenvedıje, hanem aktív
részese a gyógyítási folyamatnak. Persze ez is egyenlıtlen szerepviszonylat, csak sokkal kevésbé, mint a korábbi. Tekintetbe
tudja venni a beteg értékeit, körülményeit, tiszteletben tartja személyiségét, szándékait, döntéseit.
A vázolt folyamat - ha megkésetten és lassan - nálunk is megfigyelhetı. Lassú és nehéz azonban a szemléletváltás. (Utaljak itt
csak az új egészségügyi törvény elıkészítésének során pl. a betegjogokkal kapcsolatos vitákra.)

Az egészségi állapot társadalmi meghatározói

Az egészség - betegség és a szociális helyzet kölcsönös meghatározottsága közismert. A betegség, a fogyatékosság, a megváltozott munkaképesség mindig is szociális problémák okozója volt.
Az is nyilvánvaló, hogy a szociális problémák maguk is betegség-keltıek. Epidemiológiai és szociológiai vizsgálatok sora tanúsítja Magyarországon is, hogy az egészség - a társadalmi hierarchiának megfelelıen - egyenlıtlenül oszlik el a társadalomban.
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6. Az elmúlt évtizedben Magyarországon lezajlott átalakulás
társadalmi következményei

A munkanélküliség és szegénység tömegessé válása, a hajléktalanság, az esélyegyenlıség szőkülı lehetıségei, a nagy társadalmi csoportokat érintı létbizonytalanság, a társadalmi dezintegrációra utaló egyéb jelenségek (bőnözés, drogproblémák, stb.)
vagy egyszerőbben fogalmazva a növekvı szociális problémák a
társadalom számára nagy kihívást jelentenek, társadalmi válaszokat igényelnek. A problémák sokféle megjelenésére különbözı
13
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A kedvezıtlenebb helyzető csoportok megbetegedési és halálozási mutatói, életkilátásai rosszabbak. Közismert tény az is, hogy
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben a társadalmi-kulturális tényezık döntı jelentıséggel bírnak. Az egyenlıtlenségek
megnyilvánulnak tehát nemcsak az egészségi állapot tekintetében, hanem az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban is. Az
orvosi szociológia az egészségügyi ellátás fordított törvényének
hívja ezt a jelenséget, mely szerint minél nagyobb egy társadalmi
csoport objektív egészségügyi szükséglete, annál kisebb értékő a
rendelkezésére álló erıforrás (Molnár, 1989).
Az általános társadalmi összefüggések értelmezhetık az egyén
szintjén is. A szociális problémák megzavarják, túlterhelik, destabilizálják a családot, elidegenítenek a rokonsági és közösségi
viszonyok terén. Nehezítik a gyermekek ellátását, nevelését.
Nemcsak a szegénység, a marginális helyzet, az izoláció közvetlen tényezıi játszanak szerepet, hanem létrejönnek sajátos szubkultúrák, amelyek elmélyítik és fenntartják a bajokat. Mindez
társadalmi oldalról csökkenti az immunitást, a betegségekkel
szembeni védekezı képességet (Losonczi, 1987).
Mindannyian tudjuk persze, hogy a jól mőködı szociálpolitika
prevenciós tényezı is, lényeges szerepet játszik a népegészségügyi helyzet, a lakosság egészségi állapotának alakulásában.
Ma már a hazai egészségügyi szakemberek közül is sokan látják,
hogy a gyógyítás, betegellátás együtt kell járjon szociális munkával és a szociálpolitikai beavatkozások nélkül nincs esélye az egészségmegırzésnek, a megelızésnek, de a gyógyítás sem lehet
eléggé effektív (Buda, 1994).
Sokakkal együtt magam Mc Keown (1976) nézeteit fogadom el,
aki azt állítja, hogy a népesség egészségi állapotának javulása a
betegségeket okozó körülmények megváltoztatásától várható és
nem a kialakult betegség mechanizmusába történı beavatkozástól, és Twaddle (1982) álláspontján állok, mely szerint az egészség megırzése elsısorban szociális probléma és csak ezután egészségügyi, orvosi kérdés.

gyógyítási folyamatban figyelembe venni. Az egészségügyi ellátás során a betegnek nem csak orvosi terápiát kell nyújtani, hanem teljes - szomatikus, pszichés és szociális - támogatást. Ezért
aztán az egészségügyi szakembereknek feltétlenül rendelkezniük
kell - ahogy ezen állásponton állók fogalmaznak - szociális érzékenységgel, karitatív attitőddel, hogy segíteni tudják a betegek
minél teljesebb gyógyulását az egészségi állapot mindhárom dimenziójában.
A második megközelítési mód - és ezzel is igen gyakran találkozhatunk - szerint az egészségügyi és szociális problémákat szigorúan szét kell választani. Az egészségügyi ellátás feladata az,
hogy az adott betegséget a tünetek alapján felismerje, diagnosztizálja, és az orvostudomány mindenkori állásának megfelelıen, a rendelkezésre álló technikai felszereltség birtokában kezelje. Az egészségügy kompetenciája ennél tovább nem terjedhet,
nem vonatkozhat a szociális problémák kezelésére. A medicina
racionalizálásáról van szó, az egészségügyi ellátás megnövekedett költségei miatt erıteljes az igény a pénzügyi és munkaerıforrások jobb kihasználása, a munkafolyamatok hatékonyabb
megszervezése iránt.
Jól mőködı külföldi egészségügyi rendszerek tapasztalatai alapján azt állítom, hogy létezik egy harmadik megközelítés is. Ez a
szemlélet abból indul ki, hogy az egészségügyi ellátás megszervezésénél nem a finanszírozó vagy a szolgáltató, hanem elsısorban a fogyasztók/betegek szükségleteit kell figyelembe venni. S
az egészségügyi szakemberek persze hogy legyenek szociálisan
érzékenyek, vegyék észre a társadalmi ártalmakkal összefüggı
kóroki tényezıket és szükségleteket. Ugyanakkor nem lehetnek
ık illetékesek a betegek szociális problémáinak kezelésében. Ezt
a tevékenységet olyan szakembernek kell felvállalnia, akit erre a
munkára alkalmassá és képessé tesz sokoldalú és alapos felkészültsége.
A rendszerváltás társadalmi következményeiként a szociális
problémák halmozódása érezteti hatását az egészségügyben is.
Sajnálatos jelenség ugyanakkor, hogy a szociális feszültségek amelyek akár betegségkeltı hatásuk miatt, akár a betegségek következményeként is vannak jelen - gyakran úgy csapódnak le az
egészségügyi intézményrendszer különbözı szintjein, hogy az ellátásban résztvevı szakemberek megoldási készség, lehetıség,
szakértelem, esetleg érdekeltség hiányában tehetetlenül állnak ezekkel szemben. A beteg többnyire egyedül marad szociális
problémáival, az egészségügyi intézményrendszer nem tekinti
magát illetékesnek azok kezelésében.
Úgy gondolom, hogy a kliensek érdekében megoldást kellene találni a betegségekkel összefüggı (s mindegy hogy okként vagy
következményként szereplı) szociális problémák kezelésére, s ez
szolgálná az egészségügyi rendszer minden szereplıjének érdekeit is.

Betegségekkel összefüggı szociális problémák
– kinek a kompetenciája?

A szociális problémák és az egészségügy kapcsolatát vizsgálva e
vonatkozásban különbözı, egymással ellentétes, álláspontokkal
találkozhatunk. Mindegyik elfogadja, hogy a szociális és az egészségügyi problémák bizonyos pontokon szorosan összefonódnak. Csak más megoldási módokban gondolkodik.
Az elsı álláspont szerint célszerő a beteg szociális állapotát a

Bután - 5 USD/hó

Paramedikális szakma szakembere a szociális munkás?

A szociális munka intézményes foglalkozás, a szakember nem
magánemberként, hanem egy társadalmilag fenntartott intézmény alkalmazottjaként gyakorolja szakmáját. A szociális munka intézményei sokféle konkrét formát ölthetnek. Az itt vizsgált
kérdéshez kapcsolódóan csak azt szükséges hangsúlyozni, hogy
vannak egyrészt olyan szociális szolgálatok, amelyekben az intézmény fı tevékenysége a szociális problémák megoldása, másrészt vannak olyanok, amelyek olyan szervezetek részeiként mőködnek, amelyek alaptevékenysége más típusú feladatok megoldása. Az utóbbiakat integrált szociális szolgálatoknak nevezik
(Lüssi, 1997).
14
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Nem lehet vitás, hogy az egészségügyi intézmények szociális
részlegei az integrált szociális szolgálatok közé tartoznak, egyebek mellett ilyennek tekinthetık az iskolák, a vállalkozások, a
börtönök stb. Az ilyen típusú szociális szolgálatoknál az intézményi mőködésbıl, szervezeti felépítésbıl, jogi szabályozásból
adódóan nehezebben érvényesíthetı a szociális munka autonómiája.
A “Paramedikális szakma szakembere a szociális munkás?” kérdéssel elıször jellemzı módon a szociális munkások hazai képzésének elıkészítésére szervezett vitákon (un. soproni konferencia) szembesültünk, amikor a képzési dokumentumokat készítettük, amikor a tudásalapot, ismeretkört, a tantárgyi kereteket és
arányokat próbáltuk meghatározni. Hiszen a szociális munka mint a legtöbb szakma - támaszkodik más professziók elméleteire, eredményeire, s azok elemeit beépíti saját tudáskörébe. Nekünk az ismeretekre azonban hasznosságuk miatt van szükségünk, nem a tudományosság kedvéért. Ez azt jelentette, hogy az
egyes tradicionális tudományterületek anyagából csak a szociális
munka szempontjából releváns részeket lehetett beilleszteni a
szociális munkások képzésébe.
Az elsı konfliktust tehát az jelentette, hogy az egészségügyi ismeretek milyen körét kell beépíteni az általános szociális munkások képzésébe? Melyek azok a tudástartalmak, amelyekre egyformán szüksége van az önkormányzatok népjóléti irodáin, a családsegítı szolgálatoknál, az idısellátás intézményeiben, az iskolákban, a börtönökben vagy az egészségügyi intézményekben
munkát vállaló szociális munkásnak?
A képesítési követelmények szerint az általános szociális munkások alapképzésében 5% az egészségügyi ismeretek aránya. Az egyes intézményekben lehetséges választási (elıszakosodási, orientációs) irányokat, valamint a gyakorlatok választható helyszínét is figyelembe véve egy hallgató, aki az egészségügyi intézményekben végzendı szociális munkára készül fel, teljes képzési
idejének egyötödét töltheti ilyen területen.
A szociális munkások képzésében, a szakmai tevékenységben
meghatározóan társadalom- és viselkedéstudományi megközelítések dominálnak. A végzett szakemberek így nem is rendelkeznek olyan mennyiségő orvos- és egészségtudományi ismerettel, hogy magukat paramedikális szakembernek nevezzék.
Jelentısen különböznek a paramedikális és a szociális szakemberek képzésében alkalmazott oktatási stratégiák és módszerek is
Részletesebb kifejtés nélkül utalnék arra, hogy a kooperáció, az
önálló problémaelemzés, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció fejlesztését szolgáló oktatási stratégiák és módszerek sokkal
nagyobb hangsúllyal szerepelnek a szociális munkások felkészítésében.
Eltérıek a képzési filozófiák is. Talán elégséges a különbségek
érzékeltetésére, ha a szociális munkások felkészítésérıl említjük.
Mi a szociális munkások képzését egy pályaszocializációs folyamatnak tekintjük, amely egyszerre jelenti ismeretek elsajátítását,
készségek, jártasságok kialakítását, fejlesztését, szakmai értékek
interiorizálását. A hallgatók felkészítését egy komplex, reflektív
tanulási-tanítási folyamatban tartjuk megvalósíthatónak, amely
leképezi a szakmai tevékenységet. Ez azt jelenti felfogásunk szerint, hogy a hallgatóknak a szakmatanulás során ugyanazokkal az
értékekkel, mőködési móddal kell találkozniuk, amelyeken késıbbi professzionális tevékenységük alapulhat.
Ezért is vagyunk biztosak abban, hogy a szociális munkások
képzésében az elfogadó attitőd, a demokratikus légkör, a tanulás
figyelemfelkeltéssel való serkentése egyrészt az oktatás eredményességét növeli, másrészt a szakma gyakorlására szocializál.

Csád, Afrika - 1,23 USD/hó
A szociális szakmákra felkészítés - a képzés filozófiájával, az oktatók attitődjével összefüggésben, és tudatos törekvéseink eredményeként meghatározóan személyközpontú. A képzıhelyek egész mőködési módjával, az alkalmazott módszerekkel egyenrangú, partneri viszonyok megteremtésére törekednek.
Nagyok a szociális munkás és az egészségügyi szakember értékrendjében fellelhetı különbségek is. A szociális munka a legtöbb
“igazi tudománytól” eltérıen nem tartja magát értékmentesnek,
bevallottan értékorientált, értéktelített. Ugyanakkor nem normatív, nem hirdet "tökéletes társadalomképet", "ideális viselkedésmódot". Tiszteletben tartja minden ember egyediségét, méltóságát, saját élete feletti rendelkezési jogát akkor is, ha az egyén
nem jól funkcionál a társadalomban. A szociális munkásnak kötelezı tiszteletben tartani a kliens személyiségét, szuverenitását,
az önálló döntésekhez való jogát. Mi nem a kliensen, hanem a
kliensnek akarunk segíteni, hogy idıvel képes legyen problémáinak megoldására. A szociális munkás nem minısít, nem értékel, megpróbál szakszerően segíteni. Nem kegyként, nem jószívőségbıl, hanem mert ez vállalt hivatásának, tanult szakmájának, tevékenységének lényege.
Hosszú vitákban kikristályosodott véleményem szerint mindezek
alapján a szociális munkás - képezzék akár egészségügyi felsıoktatási intézményben, dolgozzon bár egészségügyi intézményben - nem paramedikális szakma szakembere. Van saját szakmája, feladata a szociális problémák professzionális megoldása.
Ezen a területen, ebben a problémakörben van kompetens tudása,
ennek alapján lehet egyenrangú partnere az orvos- és egészségtudományok képviselıinek. Eredményes tevékenysége persze hozzájárulhat a hatékonyabb gyógyító munka megvalósulásához és
az egészségmegırzéshez. De csak akkor, ha autonóm tudását,
sajátos attitődjét és szakmai értékeit az egészségügyben dolgozók
is tudomásul veszik, elismerik, és igénylik szakértelmét.
Nem szerencsés a “para-professzionális” (paramedikális) jelzı
használata nyelvileg sem. A “para” kifejezés eredeti jelentése
szerint szóösszetételek elıtagjaként valaminek az utótaghoz való
hasonlatosságát fejezi ki, ami nem egészen olyan, csak látszólag
olyan, mint az igazi. A “para” elıtaggal rendelkezı kifejezéseknek ráadásul pejoratív felhangjuk is van (lásd paraszolvencia, parapszichológia vagy paraprofesszió). A para-professzionális jelzı
joggal sérti az iskolákban, vállalatoknál, börtönökben, egészségügyi intézményekben, otthonápolási, hospice szolgálatoknál
vagy akár a közigazgatásban, stb. nehéz körülmények között dolgozó szociális munkát végzık önérzetét. E megnevezéssel a szo15
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ciális szakma maga értékeli le tevékenységüket. Rontja az esélyeiket abban, hogy a sokszor nem túl barátságos szakmai közegben a többi szakma képviselıi elfogadják, igényeljék részvételüket, egyenrangú partnernek tekintsék a szociális munkást a kliensek szükségleteinek kielégítésében.

Nagyon különbözı képzettséggel dolgoznak a szociális szakemberek (szociális asszisztens, szociális gondozó, szociális munkás,
mentálhigiénés, egészségügyi, pedagógiai végzettségő szakember stb.) az egészségügyi intézményekben. Ha egy nagy kórházban több szakembert foglalkoztatnak, a legritkább esetben van
munkamegosztás közöttük, és végzettségüktıl függetlenül ugyanazon feladatok ellátását várja el tılük a munkáltató.
Tevékenységüket, autonómiájukat tekintve rendkívül nagyok a
különbségek, még egy intézményen belül is. Nagyon változó,
hogy mit tekintenek feladatuknak a szociális ügyintézésen túl.
Általános, hogy túlterheltek, az intézményi érdekek agyonnyomják ıket. Az, hogy mit végeznek, alapvetıen az intézményi elvárásoktól függ. Szakmai segítségre nem nagyon számíthatnak.
Munkaköri helyzetük bizonytalan. Szakmai irányításuk, szupervíziójuk, továbbképzésük legtöbbször megoldatlan. Miután hiányoznak a szakmai standardok, a végzett munka érdemi értékelésének sincsenek meg a feltételei.
A szociális munkások szervezeti helyzetét tekintve alapvetıen két
fajta megoldás létezik a világban. Sok helyütt a szociális munkás
az egészségügyi intézmény alkalmazottja. Az intézményen belül
azonban önálló szervezeti egységben dolgoznak, felelıs szakmai
vezetı irányításával, akinek státusza az osztályvezetı fıorvosokkal egyenrangú.
A másik szokásos megoldás az, hogy a szociális munkások területi segítı intézmények, helyi önkormányzatok alkalmazottaiként
végzik a kórházakban tevékenységüket. Munkájukat a területi segítı intézményben irányítják, finanszírozzák, értékelik. Mindkét
esetben léteznek persze szakmai standardok, amelyek a különbözı problémák esetén szokásos tennivalókat, elmulaszthatatlan
feladatokat tartalmazzák.
Mindkét szervezési forma kínál elınyöket és egyidejőleg hátrányai is vannak. Az egészségügyi intézmény alkalmazottjaként a
szociális munkás könnyebben elérhetı. Az ott dolgozó más szakemberekkel stabil kapcsolatokat alakíthat ki, ismertsége, folyamatos jelenléte "szociális hatalmának" fontos forrása. Saját szakmája filozófiáját, értékeit követve ugyanakkor könnyen minısülhet "deviánsnak", vagy ezzel ellentétben tevékenységében meghatározóvá válhatnak az intézményi érdekek. A finanszírozás
módja kiszolgáltatottá teszi, nehezebb kapcsolatot tartania a területi szolgáltató intézményekkel. Ebben a szervezeti struktúrában
kevésbé biztosítható, hogy a szociális szakemberek önálló szervezeti egységben dolgozzanak, szakmailag kompetens vezetıvel.
Ha a betegekkel foglalkozó szociális munkás területi segítı intézmény alkalmazottja, tevékenységében meghatározóak lehetnek a kliensek igényei, kevésbé dominánsak az egészségügyi intézmény érdekei. Könnyebben biztosítható a munka jellegének
megfelelı szakmai támogatás, irányítás, szupervízió, egyszerőbb
a területi szolgáltató szervezetekkel a kapcsolattartás, egyértelmőbb a finanszírozás. A szakembert azonban könnyen tekinthetik az egészségügyi intézményben "szervezetidegen elemnek".
Mindez megnehezíti elérhetıségét, információgyőjtését, részvétele a szélesen értelmezett gyógyítási folyamatban nehézkesebbé
válhat.
Az elınyök, hátrányok folytathatók. A nagy kérdés az, hogy Magyarországon, jelenlegi viszonyaink között, melyik megoldás irányában kellene tovább haladnunk. Nálunk az elsı szervezési
formához hasonló módon indult el a folyamat. A nem elhanyagolható különbség az, hogy az egészségügyi intézményi struktúrában nagyon eltérı helyzetben, néha osztálykeretben, máskor az
ápolási igazgató felügyelete alatt, kevés helyen önálló szervezeti
egységben találjuk a szociális szakembereket. Sok a szerepzavar-

Ki és mit csinál szociális munkásként az egészségügyben?

Pierce (1989) szerint a kórházi szociális munkások azok közé
tartoznak, akik a beteg emberekkel foglalkoznak. Bartlett (1970)
állítása, mely szerint a szociális munkások nem olyan emberekkel foglalkoznak, akiknek problémáik vannak, hanem olyanokkal, akik természetes támaszaik segítségével nem tudnak megbirkózni a problémákkal, kijelöli a szakma várható klienskörét is.
Felfogásom szerint a szociális munkának sajátos alkalmazási területe az egészségügy, ahol a betegek/kockázatnak kitett emberek (családjuk, csoportjuk, közösségek) szociális problémáinak
megoldásához kell szakszerő segítséget nyújtani, ahol a szociális
munka egyes gyakorlati tevékenységei nagyon is sajátos közegben jelennek meg. Ez egyben sajátos ismereteket, módszereket is
igényel, sajátos klienskört is jelent.
Az egészségügyben folyó szociális munka céljáról, feladatairól
több szerzınél olvashatunk magyar nyelven is (Szabó, 1993,
1994, Göncz 1994, Urbanekné 1996), ezért itt most e kérdéssel
részletesen nem foglalkozom, s az e területen végzendı szociális
munkának csak néhány, általam fontosnak vélt alapkérdésének
felvillantására vállalkozom.
A szociális munkás szakmai tevékenységét, feladatait különbözı
szerepekben valósítja meg. Szószólója, képviselıje, védelmezıje
a kliensek jogainak, érdekeinek, rászorultság jellegő problémákat
kezel, szakértelmével segít más szakemberek véleményének formálásában, a szükségleteknek megfelelıen forrást teremt, szolgáltatást szervez, közvetít intézmények, ellenérdekő felek között,
tanácsot ad, részt vesz a kliensek és a leendı szociális szakemberek oktatásában. Az, hogy az egyes szakember mely szerepeit
gyakorolja, tevékenysége valóságosan meddig terjed, az függ az
intézményi elvárásoktól, a szervezeti helyzetétıl, de jelentısen
múlik felkészültségén, azon, hogy mit gondol saját szakmájáról,
mit tekint a szociális munka lényegének.
Az eredményes munkához minden foglalkozás szakmai autonómiát igényel, szabadságot abban, hogy feladatát saját szaktudása
és saját módszerei szerint lássa el. Az autonómia a szociális
munkásnál azt jelenti, hogy saját szakmája szabályai szerint maga határozza meg problémamegoldó tevékenységét, más szakma
nem szab számára módszertani elıírásokat és tevékenységének
értékelését, irányítását szociális munkás végzi.
A magyar egészségügyben jelenleg érvényes szabályozás, az intézményi és szakmai hierarchikus struktúrák, a szervezeti kultúra, valamint a szociális szakemberek hiánya, alacsony képzettsége, veszélyezteti az autonómiát. Sokszor megszabják a szociális
szolgálat munkatársainak szerepkörét, azokat a problémákat, amelyekkel foglalkozniuk kell, orvosok értékelik tevékenységüket, esetenként korlátozzák mozgásterüket, kapcsolatrendszerüket, információhoz jutásukat. Mindez nem csak a szociális munka szempontjából kedvezıtlen. Csökken a munka szakszerősége,
eredményessége. A lényeg sérül, a szükségletekkel rendelkezı
emberek problémáinak megoldása szenved kárt. S ha valaki most
azt gondolná, hogy hasonló problémák csak az egészségügyi területen fordulnak elı, az nagyot téved.
Az egészségügyi intézményekben folyó szociális munka hazai tapasztalatairól, helyzetérıl kevés rendszerezett információval rendelkezünk. Néhány dolog azonban világosnak látszik.
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ral küszködı, kevés a szakmailag kompetens vezetı irányítása alatt mőködı szociális részleg.
Kevesebbet emlegetjük ennek a kialakulatlan helyzetnek az elınyeit, és még kevésbé használjuk ki ezeket. Személyes tapasztalataim vannak például arról, hogy nagy egészségügyi intézményekben is nem ritkán elıfordult, hogy a frissen alkalmazott szociális szakemberekkel készítették el a saját munkaköri leírásaikat, maguk határozhatták meg mőködésük tartalmát és kereteit.
Javaslataikat igényelték a szociális szolgáltató részleg felállításához. Ilyen lehetıség tradicionális szakmákban ritkán adódik, ott a
kialakult, hagyományos irányítási struktúrák, a szokásos feladatmegosztás olykor nagyon szükséges megváltoztatása csak hosszú
harcok árán érhetı el.

vagy szakember feladatkörében megoldhatók vagy megoldandóak. S néha a rosszul vezetett csoportokban végzett munka a résztvevıknek frusztrációt okoz, s a feleslegesség érzését váltja ki.
A kooperáció e formája nem veleszületett adottságunk, hanem
fejleszthetı és fejlesztendı képességünk, készségünk. Megfelelı
önismeretet igényel, az együttmőködı partnerek érdekeinek,
szakmai kompetenciáinak ismeretét és figyelembe vételét, a másik iránti odafigyelést feltételezi. Szükséges hozzá a nyílt, egyértelmő kommunikáció, az eltérı vélemények, megközelítési módok létezésének elismerése, olykor nem kis diplomácia érzék.
A szakmaközi együttmőködés, a különbözı szakemberek kooperációja közös célok megvalósítását szolgáló feladatok megoldásában persze nem panacea (mindenre jó gyógyszer, csodaszer).
Nem helyettesítheti az egészségügybıl hiányzó forrásokat, a
szakemberek hiányos ismereteit, nem gyógyír a végzett munka
anyagi és erkölcsi elismerésének szőkösségére, nem véd meg az
autokratikus vezetıi magatartással összefüggı rossz munkahelyi
közérzet következményeitıl. Megfelelı indikációk mellett hasznos munkaforma, csak ismerni kell a szabályait.
A szociális szakemberek megjelenése a hazai egészségügyi intézményekben - ebben az ellentmondásos helyzetben is - nagyon jelentıs eredménynek tekinthetı. A továbbiakban a szociális szakma
felelıssége elsısorban, hogy a meglévı tapasztalatokat elemezze, a
hiányzó szakmai standardok, protokollok kidolgozását megkezdje,
követelje az e területen dolgozó szociális szakemberek támogatott
továbbképzési lehetıségeinek megteremtését vagy akár a szakirányú
továbbképzési formák kidolgozását és elérje a szakmai érdekképviselet és érdekérvényesítés megerısödését.
Irodalom

Az egészségügyi és a szociális szakemberek
együttmőködésének néhány alapkérdése

Az egészségügyben dolgozó szakemberek és a szociális munkások együttmőködése - ott, ahol a szakma évszázados hagyományokkal rendelkezik - a kezdetektıl fogva jellemzı. A kooperáció soha nem volt vita- és konfliktusmentes, az egészségügy
különbözı szakterületein - érthetıen - eltérı intenzitás jellemezte
(Mizrachi and Abramson, 1995).
Az egészségügyi intézmények - szinte kivétel nélkül - multidiszciplináris intézmények, azaz több szakma képviselıi dolgoznak
ugyanazon a színtéren. A multidiszciplinaritás nem jelent azonban feltétlenül interdiszciplináris mőködést. A témával foglalkozó szakirodalom interdiszciplináris együttmőködésnek csak a
kollaboráció konszenzusos formáját tartja. Mailick és Jordan
(1977) alapvetı munkájukban az együttmőködés három típusát
különböztetik meg. Autoriter típusú kooperáció valósul meg például a mőtıben dolgozó szakemberek között, matrix típusúnak
nevezik a szakemberek alkalmankénti, informális interakciót. A
konszenzusos kollaboráció sokban különbözik az elızıektıl. Közös cél érdekében gyakoribb, rendszeres és közvetlen kommunikációt feltételez a különbözı szakmák szakemberei között, közös
döntéshozatalt jelent, rendszerint kisebb létszámú csoportokban
valósul meg, ahol a csoportdinamikai folyamatok, csoporttudat is
szerepet játszanak. Az interdiszciplináris team - csakúgy mint a
jól mőködı kiscsoportok - szinergikus, a csoporttagok az együttmőködés és a csoporton belüli kommunikáció révén egymás teljesítményét felerısítik, a csoport teljesítménye nagyobb, mint az
egyéni teljesítmények összege.
Az egészségügyi és a szociális szakembereknek a szolgáltatások
fejlesztését, a kliensek szükségleteinek kielégítését célzó feladatcsoportokban, interdiszciplináris teamekben végzett munkája
számos elınnyel szolgálhat.
Lehetıséget biztosít a komplex problémák sok szempontú elemzésére, bonyolult feladatok megoldására. A szociális problémák
megoldásában a kliens számára pótlólagos szolgáltatásokhoz való hozzájutást eredményezhet. A feladatok megoldásában tudatosan szerepet vállaló, közremőködı "segítı harmadikok" tevékenysége összehangoltabb lehet, ugyanakkor mérséklıdhet az intézmények, szolgáltatások indokolatlan igénybevétele. Elınyös
lehet az együttmőködés a szakemberek motiválásában, ismereteik bıvítésében. A közös munka során csökkenhetnek az egyes
szakmák képviselıi között idınként jellemzı villongások, a teljesítményeket rontó meg nem értés. Leomolhatnak ismerethiányból, elıítéletekbıl, félreértésekbıl, szakmai féltékenységbıl eredı kommunikációs gátak.
Az inter-professzionális együttmőködés idıigényes. Ezért nem
alkalmazható olyan problémák esetén, amelyek egy-egy szakma,
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nyeivel ismerteti meg az érdeklıdıket, miközben felvázolja a hajléktalanság problémakezelésének szociális munka vetülető lehetıségeit is. Hıhn Ildikó fıiskolai tanársegéd a békéscsabai menekülttábor lakói
körében végzett társadalmi kirekesztettség-vizsgálat
eredményeit foglalja össze. Soós Zsolt fıiskolai adjunktus a kirekesztettség és a kezelést szolgáló szociális szolgáltatások jellemzıit mutatja be a Téti Kistérségben. A fejezetet záró tanulmány szerzıje Leveleki
Magdolna egyetemi docens, aki a Veszprémi Egyetemen tanuló és 1997-ben valamint 2002-ben oklevelet
szerzett fiatalok körében a szakmai életúttal összefüggésben végzett survey vizsgálat által feltáruló alapvetıen kedvezı képet interpretálja.
A kötet harmadik fejezete a társadalmi esélyegyenlıség lehetıségei és korlátai címet viseli. A fejezet elsı
tanulmánya Gyıri Piroska fıiskola adjunktus munkája, aki a szegénységben élık önsegítı magatartásának gondolatából kiindulva mutatja be a Magyar Szegényellenes Hálózat céljait és tevékenységét. Dömötör Sándor vállalkozó a fogyatékosok szakképzési
lehetıségei, valamint az ezekkel összefüggésben álló
lehetséges társadalmi integráció aspektusaival kapcsolatban mutatja be a tényeket. Bodács Emil egyetemi docens tanulmánya a posztmodern médiában tapasztalható nemi diszkrimináció érintkezési pontjait
tapintja ki, érdekes új színekkel gazdagítva a tanulmánykötetet. A fejezet záró tanulmánya négy szerzı,
Lippai László, Benkı Zsuzsa, Erdei Katalin és
Tarkó Klára közös munkája. Valamennyien a Szegedi Egyetem Juhász Gyula Tanárképzı fıiskolai Kar
Alkalmazott Egészségügyi Tanszékének munkatársai.
Tanulmányuk a kisebbségtudományokban jártas pedagógus, a kisebbség-koordinátor modulációs képzés és
pedagógus szakvizsga program céljait és tartalmát taglalja, amelyet felsıoktatási intézmények alkalmazhatnak, többek között a pedagógusok továbbképzése terén.
A kiadvány értékét tovább növeli, hogy a végén olyan
ajánlott irodalom- jegyzéket találhat az olvasó, amely
segíti a további elmélyülést a témában. A kötetben található tanulmányokból egyértelmően végigvonul az a
gondolat és következtetés, amely szerint a jelenlegi neoliberális gazdaság- és társadalompolitika helyett egy
ember- (erkölcs, ökoszociális) és munkaközpontú gazdaság- és társadalompolitikára van szükség.
Ezt a tanulmánykötetet a szegénység problémáival
foglalkozó tudományos kutatóknak, egyetemi és fıiskolai hallgatóknak, szociális munkásoknak, szociál-pedagógusoknak, az önkormányzatok apparátusai és testületi tagjainak, valamint a szociális és egészségügyi
célú nonprofit szervezeteknek ajánljuk.
DR. MÉSZÁROS ATTILA
Egyetemi docens
Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Faipari Mérnöki Kar, Tanárképzı Intézet
< mattila@fmk.nyme.hu >
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„A szegénység, az egészség és a társadalmi
kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalom-gazdaságtani dimenziói” címő
könyvhöz (Szerk.: Szretykó György)
Comenius Kft. Pécs, 2007., 495. oldal
A mai magyar társadalomban tapasztalható szociális,
kisebbségi, egészségügyi, szegénységi és különbözı
típusú diszkriminációk fajsúlyos problémáinak tudományos igényő vizsgálata tárgyköreiben 2005. november 18-án konferenciát rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának
Szociológiai Munkacsoportja. A tanulmánykötet ennek a konferenciának az elıadásai alapján készült. A
kötet megjelenését a Mővészeti és Szabadmővelıdési
Alapítvány támogatta.
Szretykó György egyetemi docens a bevezetıben
hangsúlyozza, hogy a szegénység mértékének növekedése, és ezzel párhuzamosan a fölöslegessé váló
embertömeg „újratermelése” alapvetıen a jelenlegi
globalizációs folyamatokkal, a globális kapitalizmus
válságával, valamint a neoliberális gazdaság- és társadalompolitikával van összefüggésben. Egyúttal röviden felvázolja a nyugati civilizáció süllyedésének folyamatát, valamint azt, hogy a jelenlegi gazdasági és
szociális válságra a világ különbözı tájain milyen válaszokat adtak, illetve adnak.
A tanulmánykötet három fejezetbıl áll. Az elsı fejezet a szegénység és a humántıke szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenzióit elemzi. Ebben a fejezetben 3szerzı tanulmányával ismerkedhetünk meg.
Vass Csaba egyetemi docens „Intra- és multi-szociális szegénység és a szegénység alatti világok” címmel
hiánypótló szociológia elméleti munkát kínál az olvasóknak. A szegénység problémáival foglalkozó szakértık számára kínált elméleti tényanyagának értéke
felbecsülhetetlen. Varga Balázs fıiskolai tanársegéd
az OECD országok és Magyarország gyermekszegénységének alakulásával kapcsolatban fejti ki gondolatait, egyúttal felvázolja a gyermekszegénység kezelésének lehetséges alternatíváit is. Lakatos Gyula
egyetemi docens elméleti tanulmánya a gazdasági és
morális értékek az árutermelı piacgazdaságban, az
egészségügyi szolgáltató rendszer átalakításában témaköreit elemzi.
A tanulmánykötet második fejezete az empirikus szociológiai vizsgálatoknak nyújt teret. A fejezet a hátrányos helyzet, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség témáival foglalkozik. Hat tanulmány kapott itt
helyett. Szretykó György egyetemi docens a nagycsaládosok életkörülményeinek a rendszerváltás óta
bekövetkezett változásait elemzi, egyúttal bemutatja a
jelenlegi neoliberális kormány által bevezetett megszorító intézkedések várható hatásait a nagycsaládosok életére. Albert József fıiskolai tanár a veszprémi
romák életkörülményeivel, társadalmi, szociális helyzetével foglalkozik egy survey vizsgálat keretében.
Kalocsai Adrienn fıiskolai adjunktus Veszprém hajléktalanjainak körében végzett vizsgálatok eredmé18
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Megjelent a KSH Statisztikai Tükör kiadványának 2007/47. száma
"A társadalmi kirekesztıdés nemzetközi összehasonlítása (Laekeni indikátorok)" címmel.
"A szegénységi rés azt jelzi, hogy a különbözı csoportokba tartozó szegények medián-jövedelme
milyen távol van az országos szegénységi küszöbtıl, tehát a szegénységbıl való kikerüléshez szükséges erıfeszítéseket méri. Ennek nagysága is nıtt 2004 és 2005 között, országos átlagban 18,8-ról
24%-ra. A szegénységi rés a 65 éves és idısebb korcsoportba tartozók kiegyenlítettebb jövedelmi
helyzetét tükrözi, bár 2004 és 2005 között a szegénységi rés náluk is nıtt az átlag felérıl annak kb.
70%-ára.” (Statiszikai Tükör 2007/47) A kiadvány letölthetı a KSH oldaláról:
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/tarskirek.pdf
Három statisztikus elmegy vadászni. Felbukkan elıttük egy csodaszép szarvas. Az elsı rálı: egy méterrel elé. A második is rálı:
egy méterrel mögé. A harmadik felkiált: „Hurrá! Eltaláltuk!”

A Háló XIII évfolyam 9. számának 17. oldalán feltett kérdésre a helyes válasz: A képen Henri
Groues volt látható, akinek közismertebb neve: Abbé Pierre, aki 1947-ben Párizs egyik külvárosában, saját házában, különféle nemzetiségő gyermek számára menedékhelyet alakított ki, melynek az
EMMAÜS nevet adta. 1953-ban a hajléktalanok támogatására felszólító felhívást intézett a Rádió
Luxemburg adásában. Ezzel indította útjára Franciaországban az 1969-re nemzetközi méretővé fejlıdött EMMAÜS mozgalmat.
Képrejtvényünk nyertese:
BÁLINT GERGELY (Viktor Speciális Otthon, Szıdliget). Nyereményét postán küldjük el.

TISZTÚJÍTÁS A HILSCHER REZSİ
SZOCIÁLPOLITIKAI EGYESÜLETNÉL

2007. május 4.-én az ELTE lágymányosi épületében tartotta tisztújító közgyőlését a Hilsher Rezsı
Szociálpolitikai Egyesület. Juhász Gábor elnök köszöntötte a résztvevıket, akik ez alkalommal,
az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
(1.) 2006. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
Az Ellenırzı Bizottságot képviselı Somorjai Ildikó elmondta, hogy a 2006. évi pénzügyi beszámoló korrekt, átlátható. Örvendetes, hogy pozitívan zárult a 2006. év. Elfogadásra javasolta
az egyesület 2006. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, amit a közgyőlés egyhangúlag meg is
tett.
(2.) Tisztújítás
A levezetı elnök Bujdosó Juditot és Nyilas Mihályt kérte fel a Jelölı Bizottság tagjának, amit
az érintettek elfogadtak. Ezt követıen a közgyőlés egyhangúlag elfogadta a Jelölı Bizottságot. A
jelölések után a szavazás során Juhász Gábor elnököt, és Pál Tibor titkárt újraválasztotta a
közgyőlés. Az elnökség tagjai: Elter Katalin, Kertész Erzsébet, Komár Mária, Szikra Dorottya, Tausz Katalin, Vass Péter és Varga István. Az Ellenırzı Bizottság tagjai: Madár
Csaba, Márkus Ágnes, Somorjai Ildikó.
(3.) A 2007. évi szakmai program:
A 2007. év fontos feladata az egyesületi web-oldal létrehozása. Korábban a tagok közül az ELTE nappali tagozatos hallgatóinak egy csoportja vállalta ezt, de a nehézségek miatt külsı cég
bevonása szükséges. Erdıs Dávid tájékoztatása szerint ez kb. 200-250.000 Ft egyszeri, és 5.000
Ft a havi terhet jelentene. Ez utóbbi a technikai frissítés, ám ebben a tartalmi frissítés nincs benne. Az összegeket több tag is magasnak tartotta, különösen a technikai frissítést.
Szikra Dorottya azt emelte ki, hogy a honlapon keresztül létre lehetne hozni egy levelezı listát
szociálpolitikai információk nyújtására, szakmai kérdések megvitatására. Ehhez is kellene egy
tartalmi frissítést végzı moderátor.
Madár Csaba javaslata alapján a közgyőlés megbízta az elnökséget, hogy több ajánlat közül a
legkedvezıbbet választva döntsön a honlappal kapcsolatban.
A 2008. év fontos mérföldkı, mert az egyesület jövıre lesz 20 éves. Juhász Gábor felkérte a
tagokat hogy ötletekkel, információkkal segítsenek, hogyan lehetne ezt méltóképpen megünneVARGA ISTVÁN < vargai@igyfk.pte.hu >
pelni.
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… TIT … KOK … TIT … KOK …

▼

Amikor a testvérem még pici volt, arra kényszerítettem,
hogy szájon csókoljon engem. Most ı HOMOSZEXUÁLIS.
A fiókomban győjtögetem a titkárnım letörött MŐKÖRMEIT.

Azért járok moziba, hogy elképzeljem,
milyen is lehetne az életem, ha be tudnék ILLESZKEDNI.

Amikor a barátom nem akart lejjebb is menni rajtam,
RÉPÁKKAL MASZTURBÁLTAM,
felaprítottam mindet, és megfıztem neki vacsorára.

▲

(Gyermekvédelmi támogatási kérelem)
Nem töltöttem ki ezt, mert még mindig bízom abban, hogy
csak akad valaki egyszer, aki majd valahogy MEGOLDJA.
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