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Szociális Szakmai Szövetség
Elnökségének állásfoglalása
A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról
2008 januárjában nagy érdeklődést váltott ki a hazai közvéleményben néhány olyan eset, amikor
gyermekek vagy fiatalkorúak erőszakos cselekményeket követtek
el. A közérdeklődés felkeltésében
döntő szerepe volt annak, ahogy a
média tálalta ezeket az eseteket.
A híradások arról is tudósítottak,
hogy a kormányzat intézkedéseket
tervez a gyermekkorúak által elkövetett cselekmények problémájának
kezelésére. A lehetséges intézkedések között említették a büntethetőség korhatárának leszállítását is.
A Szociális Szakmai Szövetség észlelte, hogy a kérdés erősen foglalkoztatja a szociális szakembereket,
leveleikben kritikusan tárgyalják a
konkrét esetek kezelését, továbbá
elemzik a hasonló helyzetek kezeléséhez rendelkezésre álló, illetve
hiányzó módszereket. A Szociális
Szakmai Szövetség ezért meghívta
az ügy iránt érdeklődő szakembereket a 2008. január 24-i szakmai
fórumra. A fórumon részt vevő szociális szakemberek (köztük a gyermekvédelem, illetve a fiatalkorú
bűnelkövetők reszocializációjának
specialistái) véleményt cseréltek a
gyermekek (a gyermek- és fiatalkorúak) által megvalósított különböző
magatartásokról, azok okairól, továbbá a probléma kezelésének
különféle módjairól.
A Szociális Szakmai Szövetség Elnöksége – támaszkodva a szakmai fórum résztvevőinek véleményére - a
következő állásfoglalást fogadta el:
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(1) A Szociális Szakmai Szövetség
bízik abban, hogy a kormányzat
nem a média által felkorbácsolt indulatok hatására hozott, elkapkodott intézkedésekkel fogja kezelni
a gyermekek által elkövetett erőszak, illetve büntetőjogba ütköző
magatartások problémáját. Kifogásolnánk, ha a politika csupán szimbolikus választ adna a helyzetre a
komplex, szakszerű és hatékony
megoldások helyett. Határozottan
ellenezzük
ellenezzük a büntethetőség korhatárának leszállítását.
Indokolás:
Fel kell ismerni, hogy egy régóta létező probléma (a gyermekek által
elkövetett erőszak, illetve a gyermekek által elkövetett jogsértő magatartások) megítélése az utóbbi
hetekben gyors változáson esett át.
A kialakult helyzet „morális pánik”pánik”ként jellemezhető. Ez a jelenség
úgy írható le, hogy néhány konkrét
eset a média szenzációkeltő, leegyszerűsítő bemutatása révén sajátos reakciókat váltott ki a közvéleményből. Ilyenkor megnő a probléma iránti érdeklődés, veszélyeztetve érzik a társadalom morális rendjét, megnevezik a problémáért felelősnek vélt személyeket, és követelik a kormányzat erélyes intézkedését. Ilyen helyzetben különösen
nagy a kísértés arra, hogy a politika
szimbolikus megoldással tegyen eleget a közvélemény – média által
felkorbácsolt – elvárásainak.
Álláspontunk szerint az erőszakos,
a büntetőjog által tiltott magatartást megvalósító gyermekek bűnössé nyilvánítása csak szimbolikus
válasz lenne a problémára. Az intézkedés azt a látszatot keltené,
hogy a bűnös cselekedet megkapja
a megérdemelt büntetést, és ezzel
helyreáll a társadalom megsértett
erkölcsi rendje. Rövid ideig úgy tűnne, hogy a kormányzat kellő választ
adott a lakosságot izgató problémára.
Egyetlen kutatási adat sem igazolja, hogy a büntethetőségi korhatár
leszállítása alkalmas eszköze lenne
a gyermekek erőszakos, vagy esetleg büntető törvénybe ütköző magatartásának csökkentésére.
A büntethetőségi korhatár leszállítását, mivel csupán szimbolikus
cselekvés lenne, és mert semmifé-

le pozitív eredménnyel nem járna,
elutasítjuk.
Az államnak a gyermekek erőszakos magatartására, illetve a közvélemény egy részének a gyermekektől való félelmére racionális módon
kell reagálnia. A gyermeket éppen
az különbözteti meg a felnőttől,
hogy még nem jutott el az érettségnek arra a fokára, amit a társadalom egy felnőtt embertől elvár. A
magyar államnak egyrészt arra kell
tekintettel lennie, hogy a fejlett társadalmakban általában elutasítják
a gyermekkorú személyek büntetőjogi úton történő felelősségre vonását. Másrészt arra kell figyelemmel
lennie, hogy a modern társadalmakban azok a megoldások számítanak elfogadhatónak, melyek –
összeegyeztetve a gyermekek jogait és a társadalom védelmét – hatékony megoldást nyújtanak a gyermekek szocializációs hibáinak korrigálására.
Bízunk benne, hogy a kormányzat
kellő megfontolás után, a lehetséges megoldások teljes körű számbavétele után alakítja ki a probléma kezelését szolgáló programot.
Ehhez a munkához a Szociális
Szakmai Szövetség felajánlja segítségét.
(2) Nem csupán egyedi esetekről
van szó, hanem társadalmi problémáról, ezért az okok is túlmutatnak
a konkrét gyermeken, sőt annak
családján is. A társadalmi probléma elleni beavatkozás adekvát eszközei a társadalompolitikai programok, illetve a különböző szintű prevenciós programok.
programok Tisztában kell
lenni azzal is, hogy mindig lesznek
olyan gyermekek, akik magatartását a társadalom veszélyesnek tartja, ezért mindig szükség lesz az egyedi esetek kezelésére is.
Indokolás:
A gyermekek által elkövetett normasértések nem magyarázhatók
megfelelően egy-egy gyermek hibájával, hiszen a gyermeki magatartások mögött – kockázati tényezőként –családi diszfunkciók, társadalmi problémák fedezhetők fel. A
társadalmi probléma mérséklését
nem az egyes esetek kezelésével
kell kezdeni, hanem a legfontosabb
kockázati tényezők módosításával.
módosításá
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Erre egyrészt a különféle társadalompolitikai programok szolgálnak
(például a társadalmi kirekesztés
elleni programok, vagy a gyermekek esélyét növelő programok).
Szükség van olyan prevenciós programokra is, melyek primer- szekunder- és tercier szinten szolgálják a
gyermekkori normasértések megelőzését. Kétségtelen azonban, hogy
- a társadalompolitikai és a prevenciós programok ellenére - mindig
lesznek gyermekek, akik normasértő magatartást tanúsítanak, ezért
mindig szükség lesz az egyedi eseteket hatékonyan kezelni képes
megoldásokra.
(3) Kezdeményezzük, hogy a kormányzat dolgozzon ki nemzeti programot
ram a gyermekek által megvalósított erőszak elterjedtségének, súlyosságának mérséklésére.
Indokolás:
Az agresszió elfogadott és elutasított formái hozzátartoznak a társadalom mindennapi életéhez, a
gyermekek pedig a társadalomtól
(családjuktól, korosztályuktól, a
médiából, a felnőttek napi gyakorlatából) kapják az erőszak mintáit.
Az erőszak számos formáját tiltja a
társadalom, sokat közülük a büntetőjog által szankcionál. Az utóbbi
években Magyarországon nagy
figyelem irányult a családon belüli
erőszak elleni küzdelemre.
Felesleges lenne azt mérlegelni,
hogy az erőszak melyik csoportja –
a családon belüli vagy a családon
kívüli – az elítélendőbb. A gyermekek (gyermek- és fiatalkorúak) által
gyakorolt (kortársaik vagy a felnőttek ellen irányuló) erőszak a világ
sok társadalmában komoly problémának számít. Magyarországon –
eltekintve az aktuális szenzációktól
– még mindig kevés figyelem fordul
a gyermekek erőszakos magatartása felé. A gyermekek agressziója
nem szüntethető meg, de szükség
van az erőszakos magatartások
korlátozására.
Szükségesnek tartjuk, hogy komplex, szakszerű és hatékony program jöjjön létre a gyermekek és a
fiatalok által megvalósított erőszak
mérséklésére. Szükségesnek tartjuk, hogy a program reális célokat
tűzzön ki, szakszerű megoldásokat

alkalmazzon, és nyerje meg a társadalom támogatását.
(4) Kezdeményezzük, hogy a kormányzat dolgozzon ki nemzeti programot
a gyermekek magatartási
ram
problémáit kezelő szolgáltatásokról
Indokolás:
Szinte minden esetben hosszú előtörténete van annak, ha egy gyermek erőszakos cselekményt, sőt a
büntető törvénybe ütköző cselekményt követ el. A folyamat megszakításának fontos eszköze a gyermekek magatartási problémáinak
időben történő, szakszerűen végzett kezelése. Magyarországon léteznek ugyan a problémát kezelő
intézmények, ezek elterjedtsége,
elérhetősége azonban messze elmarad a helyzet által megkívánt
mértéktől. Az ország nagy részén a
szülők nem képesek elérni olyan
szakmai szolgáltatásokat, melyek
hatékonyan és megbélyegzés nélkül képesek segíteni a magatartási
problémák kezelésében.
Szükségesnek tartjuk, hogy készüljön olyan komplex program, amely
szakszerű, hatékony eszközöket
kínál a magatartási problémák kezelésére. A program első vonalát
azoknak a szolgáltatásoknak kell
jelenteniük, melyeket a szülők és
gyermekeik önként vehetnek igénybe a nevelési gondok, magatartási
problémák megoldására. Ezt egészíthetik ki a különféle speciális
megoldások.
(5) Kezdeményezzük, hogy a kormányzat dolgozzon ki nemzeti programot
ram a büntetőjogba ütköző magatartást tanúsító gyermekek kezelésére.
Indokolás:
A gyermekkorú normasértő (szabálysértések, bűncselekmények
törvényi tényállását megvalósító
gyermekkorú személyek) problémája nem hárítható át egyetlen ma
létező intézményrendszerre sem,
mert azokat nem úgy alakították ki,
hogy képesek legyenek az ilyen
problémával küzdő gyermekek kezelésére.
A büntető igazságszolgáltatás rendszere a fiatalkorúak számára tartalmaz speciális megoldásokat; a

gyermekkorúak számára nem, de
ezt nem is tartjuk kívánatosnak. A
fiatalkorúak esetében sem tartjuk
elegendőnek a létező megoldások
kihasználtságát, illetőleg a létező
megoldások választékát.
A gyermekkorúak esetében nem áll
rendelkezésre a szükséges intézményrendszer. A gyermekkorúak
nem büntethetők szabálysértésért
vagy bűncselekményért. 1997 előtt
általános gyakorlat volt, hogy ilyen
helyzetben az ügy átkerült a gyámhatósághoz, ahol az aktát egy határozattal zárták le, melyben figyelmeztették a gyermeket illetve szüleit. A formális megoldásnak semmiféle hatása nem volt. Az 1997-es
gyermekvédelmi reform jelentősen
átalakította a gyermekvédelem
rendszerét, bevezetve különböző új
szakmai megoldásokat. A gyermekvédelemben ma létező megoldások
sokféle probléma kezelésére alkalmasak, de hiányoznak azok a speciális megoldások, melyek a büntető törvénybe ütköző magatartást tanúsító gyermekek problémáinak
kezeléséhez szükségesek. A büntetőjogba ütköző magatartást tanúsító gyermekek eseteinek kezeléséhez szükségesnek tartjuk mind a
meglévő intézményrendszer felhasználását, mind pedig speciális
új intézményrendszer létrehozását.
létrehozását
A komplex és hatékony megoldás
keresése során szükségesnek tartjuk egyrészt a gyermekekkel foglalkozó összes intézménytípus feladatainak, hatékonyságának, problémáinak áttekintését (így például az
iskolákban a szakszerű szociális
munka megerősítését, a gyermekjóléti szolgálatoknál az intenzív
módszerek alkalmazásához a feltételek biztosítását).
A büntetőjogba ütköző cselekményt
megvalósító gyermekek esetében
szükségesnek tartjuk speciális intézményrendszer létrehozását. A
rendszer részeként létre kell hozni
- speciális gyermekbíróságokat,
gyermekbíróságokat a
gyors eljárást biztosító eljárási szabályokkal;
- speciális személyes szolgáltató
intézményeket;
- speciális bentlakásos intézményeket.
(6) Kezdeményezzük, hogy a kor-
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mányzat nemzetközi együttműködés keretében vegyen részt a migmig
ráns gyermekek problémáinak kezelésében. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a migráns gyermekek problémái ne vezessenek az idegengyűlölet vagy a rasszizmus
megerősödéséhez.
Indokolás:
A határoknak a rendszerváltás során történt megnyitása, az Európai
Unióhoz és a schengeni övezethez
csatlakozás hirtelen megnövelték a
Magyarországra irányuló, illetve a
Magyarországon átmenő migrációt.
A migráció új alkalmazkodási kényszereket teremt mind a magyar
társadalom, mind pedig a kormányzat számára.
Magyarországon - hasonlóan a több
más európai országban tapasztaltakhoz – a közvélemény egy része a
biztonságérzet megrendüléséért –
mások mellett – a migránsokat teszi
felelőssé. Tartani lehet tőle, hogy egyegy konkrét eset – különösen a média szenzációkereső tudósításai hatására – megnöveli az idegengyűlöletet, a rasszizmust.
Magyarország jogrendje, állami
szervezetrendszere számos téren
alkalmazkodott az új helyzethez,
így az Uniós tagság és a schengeni
övezethez tartozás követelményeihez. Jelentősebb hiányt tapasztalunk azonban a más országból érkező gyermekek problémáinak kezelése, köztük az erőszakos vagy
büntetendő magatartást tanúsító
gyermekek helyzetének rendezése
terén. Egyrészt bizonytalanság övezi
a meglévő megoldások alkalmazását, másrészt hiányosak a helyzet
specialitásait figyelembe vevő jogszabályok, protokollok, intézményrendszerek.
A migráns gyermekek sajátos problémáinak kezeléséhez nemzetközi
együttműködés, illetve a nemzetközi tapasztalatokat adaptációja szükséges.
Budapest, 2008. február 19.
Pataki Éva
elnök
a Szociális Szakmai Szövetség
nevében
< vapataki@yahoo.com >
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20072007-ben volt 10 éves a
gyermekvédelmi törvény
Az elmúlt évben ünnepeltük a gyermekvédelmi törvény létrejöttének
10 évfordulóját. Ebből az alkalomból a törvény egyik kodifikátorával,

Szöllősi Gáborral
ültem le beszélgetni, egyfajta mérleget készíteni, de közben terítékre
kerültek napjaink aktuális problémái is …
 Hogyan kezdődött a gyermekvédelmi törvény kidolgozása?
Te hogyan kerültél be a jogszabálybály-előkészítő csapatba?
Szöllősi Gábor: A rendszerváltás utáni néhány évben a szokásosnál
több lehetőség kínálkozott arra,
hogy külső erők vegyenek részt
egy-egy kormányzati program megalkotásában. Én is így kerültem bele egy szűk szakértői csoportba,
melyet arra kértek fel, hogy fogalmazza meg a gyermekvédelmi törvény szövegét. A kérés mellbevágó
volt, mert voltaképpen a gyerekvédelmi rendszer gyökeres megújítását várták tőlünk, mégis úgy gondolták, hogy ehhez nem kell mást
tenni, mint megírni a törvényt.
Én kezdettől fogva úgy fogtam fel a
helyzetet, hogy itt nem egyszerűen
kodifikációs feladatról van szó,
hanem egy komplex szakpolitikai
rendszer átalakításáról. Mivel a
szakértői csoport eleinte főleg jogászokból illetve minisztériumi tisztviselőkből állt, az én szerepem volt
az, hogy a gyermekvédelmet a szociálpolitika egyik sajátos alrendszereként fogjam fel, és hogy ennek
szellemében tegyek javaslatokat a
rendszer átalakítására.
Világos persze, hogy egy nagyszabású reform alakulásában egy
szakértőnek csak korlátozott szerepe lehet. A dolog úgy működött,
hogy én elsősorban a szakértői csoportban próbáltam elfogadtatni a

gondolataimat. Ugyanazokat a gondolatokat sok tárgyalási fordulóban
kellett előtárni, hogy közülük néhányat a csoport elfogadjon és beemeljen a tervezetbe. A reform (vagy
más nézőpontból a törvényalkotás)
összetett folyamat volt, melyben
egymást érték a szakértői viták, minisztériumok közötti egyeztetések,
szakmai és társadalmi véleményeztetések. Az anyag alapvető kérdései számtalan alkalommal felmentek a minisztérium különböző vezetői szintjeire, ahol eldöntöttek bizonyos kérdéseket. Ezután újra indult
a bizottsági munka, a viták, egyeztetések, véleménykérések. Szóval
a gyermekvédelmi reform nem egyszemélyes játék volt. Csupán azt
mondhatom, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen voltam.
Módom volt javaslatokat tenni, és
közülük néhány részévé vált a gyermekvédelem új rendszerének.
 Gondolom, ezek közé tartoztak a
szociális munka szerepével kapcsolatos változások is. Mennyire
volt tudatos a szociális munka
megjelenítése a gyermekvédelemben?
lemben? Feltehetően hatott rád,
az 19891989-9090-ben kezdődött hazai
hazai
a szociális munkás képzés.
A válasz: is-is. A reform a szociális
munkának a gyermekvédelembe
történő beáramlásáról is szólt, de
nem csak arról. Inkább úgy fogalmaznék, hogy szociálpolitikusként
azon dolgoztam, hogy ez a sajátos
szociálpolitikai alrendszer váljon
valamivel szociálisabbá. A gyermekvédelmi törvény előtti magyar
gyermekvédelem alapvetően jogi
kérdés, azaz hatósági ügy volt, és
jobbára csak akkor nyújtott ennél
többet, amikor a gyereket már kiemelték a családból. A törvényről folyó viták során azt az álláspontot
képviseltem, hogy a gyermekvédelemben sokkal kisebb szerepet kell
tulajdonítani a jogi-hatósági eszközöknek, és jelentősen meg kell erősíteni a jóléti eszközök szerepét. Utólag már látható, hogy ez volt az egyedül helyes irány a gyermekvédelmi rendszer továbbfejlesztésére.
Ez egyébként nem azon múlott,
hogy támad-e valakinek egy ötlete,
hanem azon, hogy megértek a feltételek erre a változásra.
Az egyik előzményt a gyámügyesek
által végzett „gondozás” kudarca
jelentette. A gyámügyeseknek, mint
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a gyámhatóságnál dolgozó hivatalnokoknak az volt a dolguk, hogy hatósági ügyeket intézzenek. Noha a
jogszabály nem tette kötelességükké azt, hogy segítő munkát végezzenek, mégis a környezet elvárásainak hatására megpróbálkoztak a
gyerekek „gondozásával.” Ez a tevékenység végtelenül diszfunkcionális volt.
Egy másik fontos előzmény volt a
szociális munka hazai megjelenése. Már a nyolcvanas évektől voltak
olyanok, akik szociális munkásnak
azonosították magukat. Magam is
részt vettem a hazai szociális képzések szervezésében, és az 1989ben Szekszárdon (országban elsőként) induló szociális munkás képzés létrehozásában.
Majd az 1993-as Szociális törvény
intézményesítette a családsegítő
szolgálatokat, megteremtve annak
példáját, hogy miként lehet a szociális munkát intézményi keretek között megjeleníteni. Persze egy csomó más dolog is közrejátszott, pl.:
az önkormányzati rendszer kialakulása, vagy a gyermekjogi egyezmény megjelenése. Tehát éppen adekvát volt a pillanat arra, hogy valaki kimondja: a hivatalnoki megoldás már nem megy tovább, éppen
itt az ideje a szociális munka bevezetésének a gyermekvédelembe.
 Az én generációmnak, akik akkoriban voltak főiskolaifőiskolai-egyetemi
hallgatók, vagy már fiatal pályakezdő szociális munkások, nagyon sokat jelentett ez a törvény,
pontosan a garanciák miatt. Viszont mi nem valósult meg az elelképzelések közül? Lehetett volna ez a törvény még inkább szociális munkamunka-központú?
A válaszom röviden: nem. Én rengeteget tanultam a Gyermekvédelmi
törvény előkészítése során arról,
hogy egy szakpolitikai döntés milyen folyamatok során születik. A
szakpolitika a lehetőségek művészete, amikor meghatározott célokat a korlátos lehetőségek között
próbálnak megvalósítani, hogy azt
ne mondjam: eladni. Szerintem az
1997-es reformmal elmentünk

addig a határig, ameddig ott és akkor egyáltalán lehetett. Korábban
volt egy klasszikus gyermekvédelmi
rendszerünk (egy reziduális szociálpolitikai rendszer), amit a reform
során sok ponton sikerült kinyitni.
Ennél többet „Gyermekvédelmi
törvény” címszó alatt nem túl valószínű, hogy át lehetett volna vinni.
Ha úgy kérdezed, hogy elméletileg
lehetett volna-e más, jobb megoldásokat választani, így például a
segítő munkát még nagyobb arányban felhasználni, akkor persze igennel válaszolok. Amúgy rengeteg
olyan ötlet került elő a törvény tervezése során, mely nem tudott
megvalósulni. A korlátozott lehetőségek egyik példája a segélyezés
kérdése. A Gyermekvédelmi törvény a korábbi, igencsak vézna
rendszeres nevelési segély helyett
bevezette a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, amely már jövedelemhatárhoz kötött, alanyi jogon
alapuló segély volt. Nagyrabecsült
mesterem, Ferge Zsuzsa úgy gondolta, hogy ez rossz megoldás volt,
mert inkább a családi segélyezést
kellett volna létrehozni. Zsuzsának
természetesen igaza volt abban,
hogy jobb lett volna a családi segélyezés, de akkor és ott nem volt arra semminemű esély, hogy a gyermekvédelmi törvény kapcsán létrejöjjön a családi segélyezés.
Ami a szociális munkát illeti, éppen
e téren hozott radikális változást a
gyermekvédelmi reform azzal, hogy
a szociális munka beáramlott a
gyermekvédelembe. 1997 előtt
ténylegesen nem volt jelent a szociális munka a gyermekvédelemben,
a gyermekvédelminek minősített
problémákkal a gyámügyesek foglalkoztak. Noha már működtek a
családsegítő szolgálatok, nem ők
foglalkoztak azzal a gyermekkel,
aki megkapta a „veszélyeztetett”
címkét. (Tudunk szórványos, helyi
jellegű kivételekről.) Míg 1997 előtt
csak elvétve jelent meg a szociális
munka a gyermekvédelmi problémák kezelésében, 1997 óta a szociális munka, intézményesült formában, igen kiterjedt mértékben
van jelen a gyermekvédelemben.

Szerintem az alapvető fordulatot ez
jelentette.
 1997 után többször felmerült a
szakmai közvéleményben, hogy
a szociális törvényt és a gyermekvédelmi
mekvédelmi törvényt, egy egységes törvényben kellene egyesíteni. Lehet, hogy itt van ennek az
ideje? Lehet, hogy ezzel egységesebb lenne a szociális szakma?
Tény, hogy 1997-ben egy olyan
megoldás jött létre, amely sok tekintetben hasonlít a szociális törvényre. Az ellátásokról szóló részek
hasonlóak, a fő különbséget a törvénynek az a része jelenti, ami
klasszikus gyermekvédelmet tartalmazza. Szóval, ha nincs is két párhuzamos rendszer, de másfélnek
bátran nevezhetjük. Ennek létrejötte tudatos megfontoláson alapult,
azt akartuk, hogy a gyermekvédelem egésze eltolódjék jóléti irányba. Két alternatíva volt: az egyik
megoldás az lett volna, hogy a gyermekvédelem megőrzi különállását,
és hatósági jellegét, és a Gyermekvédelmi törvényben csak ezt szabályozzuk. Az olyan „puha” szociális
feladatokkal, mint például a gyermekeknek nyújtott szociális munka, nem foglalkozott volna a Gyermekvédelmi törvény. A másik megoldás pedig az volt, amit a Gyermekvédelmi törvényben látunk: a
hatósági gyermekvédelem beágyazódott a jóléti ellátások tágabb
rendszerébe.
Kérdés, hogy egy egységesítés esetén az előnyök vagy a veszteségek
lennének-e nagyobbak.
Leggyakrabban a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat
együttes létezését szokták „párhuzamosság”-ként említeni. Valójában ez is inkább másfeles megoldás: a két szolgálat a legtöbb helyen ugyanazon intézmény szakmailag önálló részeként működik. Külön intézmény kevés helyen van.
 Ez szakmai megfontolásból alakult így, vagy a gazdasági racionalitás döntött, azaz ne hozzunk
létre egy újabb intézményrendszert, drága pénzért?
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A szakmai és a gazdasági logika
egyaránt szerepet játszott ebben.
Úgy kellett kitalálni a szisztémát a
’97-es törvény előkészítésekor,
hogy a rendszer hosszabb távon is
életképes legyen. Tehát, ha később
olyanok „piszkálnak bele” a törvénybe, akik nem ismerik az eredeti megoldások funkcióját, ők se legyenek képesek teljesen visszafordítani az elindult folyamatokat. Az
1997 előtti években nem lehetett
biztos az ember abban, hogy ha beletesszük a szociális munkásokat a
gyermekvédelembe, később nem
rakják ki őket onnan, újra megnövelve a hatóság hatalmát. Nyilvánvaló volt, hogy ahhoz, hogy a szociális munka megjelenjen a gyermekvédelemben, nem elég egy-két általános mondatot megfogalmazni,
hanem létre kell hozni konkrét ellátásokat, intézményeket.
Érdekes volt látni a családsegítő
szolgálatok reagálását a hírre, hogy
létrejön a gyermekjóléti szolgáltatás. Megörültek az új feladatnak,
de azt javasolták, a törvény mondja
ki, hogy ellátása a családsegítő
szolgálatokra tartozik. Szerintem ez
nem lett volna ésszerű, mert egyrészt kevésbé sikerült volna „felváltani” a gyámügyeseket a segítő
munkával, másrészt nem került volna sor a források látványos bővülésére. (Egyszerűen fogalmazva: az
önkormányzatok azzal tudták volna
le a dolgot, hogy a családsegítő
szolgálat feladataihoz hozzáírták
volna az új feladatot is.)
Az eltelt tíz év alatt többször felmerült a teljes intézményi integráció
gondolata. Az nyilvánvaló számomra, hogy induláskor feltétlenül indokolt volt a külön szolgálat létrehozása. Bár a helyzet sokat változott,
ma is úgy látom, hogy a különállásnak éppúgy vannak hátrányai, mint
az egybeolvadásnak. A legnagyobb
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kockázat az, hogy a szociális munka újra kiszorulhat a gyermekvédelemből, és újra a hatósági munka
válhat dominánssá. (Ez a félelem
nem légből kapott, hiszen például
Angliában is a nagy tradícióval rendelkező „családi- és gyermek szociális munka” megváltozott, és a szociális munkás a rendőrökkel együtt
dolgozik a család elleni bizonyítékok gyűjtésében.) Tartok attól, hogy
ha egybeolvadna a családsegítő és
a gyermekjóléti szolgálat, akkor ismét a gyámhatóságot tekintenék a
gyermekvédelem első vonalának,
és a segítő szolgálat csak a maradék „sima” ügyeket kapná. Nem
biztos, hogy a szociális munkás
szakma nyerne ezzel.
 Úgy tudom a „gyermekjóléti szolgálat” elnevezés Tőled származik. Könnyű volt ezt elfogadtatni? Gondoljunk csak „szociális
munka” elnevezésre, ami még
ma is sokakban vegyes érzelmeket kelt.
Mi tagadás, tényleg tőlem származik mind az új szolgálat ötlete, mind
pedig annak elnevezése. A törvényt
előkészítő szűk csoportban úgy voltak ezzel, hogy idővel elfogadták az
ötletet, de a nevét nehezen jegyezték meg. „Az a valami feltétlenül legyen benne” mondták. Eredetileg
magát a törvényt is „Gyermekjóléti
és gyermekvédelmi” törvénynek
szerettük volna nevezni, kifejezve
ezzel, hogy a klasszikus gyermekvédelmet megnyitottuk a jóléti ellátások, szolgáltatások felé. (Ez aztán nem valósult meg, mondván
„nem lehet jólétről beszélni ott, ahol sok a szegény család”. Mintha
a jóléti ellátások csak a gazdag országok gazdag polgárainak támogatására szolgálnának.)
A szolgálatot azért neveztük el
gyermekjólétinek, mert a „gyerekvédelmi” kifejezéshez az állam kontrolláló, korlátozó beavatkozásának
hagyománya kapcsolódik, mi pedig
ennél jóval kevésbé kontrolláló szociális szolgáltató feladatot szántunk a szolgálatnak.
A gyermekjóléti szolgálat kétségtelenül betöltötte a neki szánt feladatot, a magyar gyermekvédelemben
módosult a hatósági és a segítő
munka aránya. Nem lenne azonban helyes nem észrevenni, hogy a
kontroll nem csupán hatósági formában tud megjelenni. Sok szolgá-

latnál, sok – különböző végzettségű – családgondozónál tapasztaltam, hogy kevésbé ragaszkodnak a
szociális munka elveihez és módszereihez, ellenben nagy küldetéstudattal kontrollálják a gyermek és
a család életét. Az elmúlt tíz év azt
jelzi számomra, hogy a „gondozói”
megközelítés igen mélyen gyökerezik a társadalomban, és a gyermekjóléti szolgálatok szakembereiben
vagy kvázi-szakemberei is lelkesen
művelik. Akik ezt teszik, nem hatóságként járnak el, hanem paternalista (vagy, mert sok közöttük a nő,
mondhatnám „maternalista”) módon „gondozzák” a gyermeket és
családot, akik felett hatalmat kaptak. Úgy gondolom, a gyermekjóléti
szolgálatok következő tíz éve számára azt kellene programként kitűzni, hogy váljon tudatossá a kontroll-dilemma, és finomodjanak azok
a módszerek, melyek a gyermekjóléti-gyermekvédelmi helyzetekben
végzett szociális munka műveléséhez szükségesek.
Persze a gyermekjóléti szolgálat feladata nem csak az, hogy a veszélyeztetett gyereket gondozza, hanem sok más is. Erre azonban csak
a nagyobb illetve a jobb gyermekjóléti szolgálatok képesek. Sajnos
sok szolgálat nincs is abban a helyzetben, hogy a gondozásos eseteken kívül mást is csináljon.
 Egyszemélyes szolgálatok,
szolgálatok, kapcsolt munkakör?
Igen, a Gyermekvédelmi törvény egyik kényszerű kompromisszuma
volt az úgynevezett „önálló családgondozó” létrehozása. Remélhetőleg a társulások megoldják ezt a le-
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hetetlen helyzetet.
De ne feledkezzünk meg a másik fő
problémáról, a gyermekjóléti szolgálatban dolgozó családgondozók
végzettségéről. Mivel a jogszabály
megengedte, sokféle diplomával áramlottak be emberek a gyermekjóléti szolgálatokhoz. Sokan közülük
nem szociális diplomával rendelkeznek, és kevéssé ismerik a szociális munka elveit, módszereit. De
ha nem ismerik a szociális munkát,
akkor milyen módszerekkel dolgoznak? Azt hiszem, ez is indokolttá
tenné a gyermekjóléti-gyermekvédelmi szociális munka módszertanának fejlesztését és terjesztését.
 El is jutottunk akkor a Szociális
Kamara szükségességéhez. Úgy
tudom ennek kidolgozásábankidolgozásábanszabályozásában is részt vettél,
de a mai napig nem jött létre ez
a szervezet.
A Szociális Szakmai Szövetség a
létrejöttekor egyik fő feladatának
tűzte ki a szociális munkások kamarájának létrehozását. Magam,
hol egy csoport tagjaként, hol egymagamban dolgoztam a kamara előkészítésén. A munka jó pár évig
folyt, de erre az időre szükség is
volt. Meg kellett várni, amíg a szociális szakma megérett arra, hogy elviseljen egy kamarát. Mert mi a kamara? A kamara egy hivatásrendi
szervezet, amely a hivatás tagjait
képviseli az állam felé, és az államot a tagok felé. Vállalja, hogy garantálja a hivatást gyakorlók szakszerű és etikus működését, cserébe viszont a társadalom a kamarára bízza ezeket a feladatokat. Minden kamarának alapvető jellemzője

annak meghatározása, hogy ki
van belül, ki van kívül. Mivel a szociális munka Magyarországon fiatal szakma, ezért mind érzelmi,
mind technikai nehézséget jelentett meghúzni a határokat.
 Elég csak arra gondolni, kiket
szoktak díjazni a szociális
munka
munka napján a fenntartó önönkormányzatok. Kevés köztük
a diplomás szociális munkás,
jellemzően
jellemzően a nyugdíjba menőket igyekeznek így „jutal
„jutalmaz
talmazmazni”.
Régóta folyik a vita, hogy ki számít szociális szakembernek, ki
számít szociális munkásnak. Maga a 3Sz is sokáig elhanyagolta
a kérdést. Vajon ki számít szociális munkásnak? Akinek szociális diplomája van? Aki szociális
jellegű munkakörben dolgozik,
függetlenül attól amit tanult? Aki
társadalmi kérdések iránt érdeklődik, vagy részt vesz mozgalmakban? Vagy az, aki a szociális
ágazatban bármiféle szakmai
munkakörben dolgozik? A kamara létrehozása legalábbis azt igényli, hogy egy technikai választ
adjunk a kérdésre, és meghatározzuk, ki lesz kamarai tag és ki
nem.
A szociális tárca – érthetően –
azt pártfogolja, hogy a „szociális
munkás” az ágazat dolgozóit jelentse. Ennek megfelelően pár
évvel ezelőtt a szociális tárca azt
kérte, hogy a kamara egyrészt
terjedjen ki a diplomával rendelkezőkön kívül az OKJ-s végzettségű, segítő szakemberekre is,
másrészt viszont ne terjedjen túl
azokon az intézményeken, melyek felett a szociális tárca gyakorol felügyeletet. A 3Sz ezt a
kompromisszumot megkötötte,
aminek ugyan nem örültem, de
tudomásul vettem. Sajnos a
kompromisszumtól függetlenül a
kamara ügye megakadt, mert a
kormányzat ma általában véve
nem rokonszenvez a kamarákkal (gondoljunk például az orvosi
kamarára). Úgy tűnik, tovább
gyakorolhatjuk a türelem erényét.
 Idestova 20 éve tanítasz a
felsőoktatásban. Hogy látod a
Bologna rendszert,
rendszert, és a MAMABA szakokat?

A felsőoktatás új rendszere olyan
kérdés, amely egyszerre érinti az
oktatásban és a szociális szakma
gyakorlatában működőket. A napokban olvastam egy véleményt
egy levelezőlistán, mely azt jelzi,
mintha szakadék lenne a szociális
szakma elméleti szakemberei és
művelői között. Én ezt egyáltalán
nem így látom. Szerintem szükség
van a két fél együttműködésére, és
ez az együttműködés nagyon is élő
Magyarországon. (Egyszer hallottam amint egy amerikai professzorasszony, a tanulmányaikat kezdő
BA-s hallgatókat fogadva azt mondta, három dolog kell a szociális
munkához: a fej, a kéz, és a szív.
szív
Gondolom, érthető a szimbólumok
jelentése.) Ebben a pillanatban úgy
látom, hogy a bolognai rendszer se
nem javított, se nem rontott számottevően a szociális képzéseken.
Ugyanolyan lehetősége van a hallgatóknak az elméleti és a gyakorlati ismeretek elsajátítására, mint korábban. Például a BA szak képzési
ideje 7 félév, a korábbi 8 félévhez
képest, ami nem jelent rendkívüli
változást. Nagyjából ugyanazt lehet
tanítani, mint korábban, és a képzés ugyanannyira gyakorlatigényes,
mint korábban. Az egy szemeszternyi időveszteségért talán kárpótol
bennünket az, hogy a bolognai
rendszerre való áttéréskor kénytelenek voltunk áttekinteni képzési anyagainkat.
A bolognai rendszer – egyelőre –
nem tette rendbe a szociális képzések terén meglévő tisztázatlanságokat. Eddig sem volt teljesen egyértelmű, hogy mi a különbség a főiskolai diplomát és az egyetemi diplomát szerző szociális szakemberek között.
 A közalkalmazotti bértáblázat
markánsan elkülönít ...
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Igen, emiatt áramlott sok főiskolai
végzettségű szociális munkás az egyetemi kiegészítő szakokra. Most
ez a tisztázatlanság új formában áll
előttünk: most azt nem tudjuk pontosan, hogy a munkaerőpiacon mi
lesz a különbség a BA és az MA
diplomával rendelkezők között. Az
USA-ban azt láttam, hogy komolyan
veszik az MA és BA közti különbséget, és a komolyabb tevékenységeket az MA-diplomával rendelkezőkre bízzák.
A felsőoktatás átalakulása esélyt
ad új megoldások keresésére, például új mesterszakok, szakirányok
kidolgozására. Súlyos hibának tartanám viszont, ha nem találkoznának az egyetemek és a munkahelyek érdekei, ha szétdarabolódna a
szociális felsőoktatás. Angliában a
munkáltatói szervezetek most vették kritika alá a „Mikiegér” szakokat. El kellene kerülni, hogy nálunk
is mindenféle parciális, jelentéktelen senkinek sem kellő szakok jöjjenek létre. A szociális szakmának
tevékenyen részt kellene venni annak kontrollálásában, hogy milyen
szakok, milyen tevékenységi körökre jönnek létre.
A képző intézményeknek is tágabb
az érdeke annál, hogy diplomásokat állítsanak elő. Fontos az is,

hogy el tudjuk adni a „portékát”,
azaz hogy olyan piac legyen, ahol a
„portékának” kereslete van. A szociális terület nem nagyon tud piacosodni, mert főként költségvetési
forrásokból működik. Ezen a kvázipiacon döntően a munkaköri előírások határozzák meg, hogy ki, mit
csinálhat. Ezen a kulcsfontosságú
területen ma sincs rend, és a bolognai rendszer további kihívásokat
támaszt. Végig kellene gondolni,
hogy melyik képzési szinthez és
melyik szakképzettséghez, melyik
szakmai tevékenység tartozik. Néhány elvet érdemes lenne megfogalmazni és képviselni: az egyik ilyen, hogy eltérő végzettségi/képzettségi szinthez (OKJ, BA, MA) eltérő munka tartozzék. A másik, hogy
eltérő szakképzettségekhez / végzettségekhez különböző munkakörök tartozzanak.
 2005. szeptember 1. óta a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán dolgozol. Mi újság Pécsett?
Immár két és fél éve Pécsett, a
Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszéken dolgozom, a tanszék egyik egységét, a Szociálpolitika Szemináriumot vezetem. Én vagyok a
szakfelelőse a most még létező e-

gyetemi szociálpolitikus szaknak,
és szakfelelőse leszek a szociálpolitika MA szaknak.
A szociális munka BA programját az
egyetem másik két képző helyével,
Szekszárddal és Szombathellyel közösen dolgoztuk ki. Szép feladat
volt megtalálni azokat a kompromisszumokat, melyektől mindhárom nagy tradíciójú képzőhely sajátjának érezheti a programot. A BA
szakon a hallgatói létszámunk
nagyjából azonos a korábbival.
Két, illetve három másik egyetemmel együtt kidolgoztuk a szociális
munka MA, és a szociálpolitika MA
szakindítási anyagát. A MAB kedvező döntése után sor került a szakok
létesítésére. Ezután nyújtottuk be
egyetemünk szakindítási kérelmét
mindkét MA szakon, melyet ugyancsak kedvezően bíráltak el.
Jelenleg tehát a BA szakon, és a
két kimenő egyetemi szakon (szociális munkás, szociálpolitikus) oktatjuk a hallgatókat. Előttünk áll a
mesterszakok tényleges megindításának feladata. Ezen kívül kutatunk, pályázunk, és igyekszünk
részt venni a szakmai közéletben.
 Köszönöm a beszélgetést!
Az interjút készítette: Varga István
< vargai@igyfk.pte.hu >

FOGYATÉKOSSÁGTÖRTÉNETI VÁNDORKIÁLLÍTÁS
„Barátom, mondok neked egy nagy titkot:
Ne várj az utolsó ítéletre.
Megtörténik az mindennap.”
– Albert Camus
A kiállítás-sorozat elsı helyszíne volt: Budapesti Történeti Múzeum,
2007. december 4. - 2008. január 28-ig.
A világon elıször volt látható - átfogó kiállítás keretében a fogyatékosságtörténet teljes körő számbavétele.
A kiállítás, a fogyatékosság-tudomány egyik, nemzetközi perspektívában is kiemelkedı, az Encyclopedia of Disability-vel és
néhány más, nagy volumenő alkotásával egy lapon említhetı vállalkozása. A fogyatékossággal élı embereket tömörítı, az
önérvényesítést (self advocacy), a megerısítést, és a hatalommal felruházást (empowerment) fı céljaként ismerı amerikai
non-profit szervezet, az ACT (Advocating Change Together) és az ELTE GYFK (Bárczi) Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoportja együttmőködésének eredménye. A történet, 27 nagymérető tablón tekinthetı át. A kiállítást kiegészítı, a háttérben
folyamatosan futó, nem egészen 30 perces „akciófilm”, Cheryl Marie Wade fogyatékosjogi aktivista nagy erejő alkotása,
mely kifejezetten a fogyatékossággal élı emberek öntudatra ébresztésének, felrázásának, hatalommal való felruházásának
szándékával készült. A helyszínen az értelmileg akadályozott emberek számára könnyen érthetı nyelven papírra nyomtatva,
vak emberek számára a látvány felolvasásával (mp3 lejátszóról) is hozzáférhetıek voltak a szövegek. A Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás a megyeszékhelyek döntı többségét végigjárva, vándorkiállítássá válik a 2008. év folyamán. A
kiállítás célja, hogy túlmutatva a fogyatékosság képekkel illusztrált tényszerő és kronologikus ismertetésén, leleplezze a fogyatékossággal élı emberekkel kapcsolatos megfáradt sztereotípiákat. Új képet kíván festeni, s újszerő gondolkodásmódot
ajánl a téma komplex jellegének feltárásához abban bízva, hogy e kritikai erı képessé tesz bennünket a sokarcú különbözıség
pozitív és örömteli elfogadására. A Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás felfogható tehát, egy rekonstrukciós folyamat
fontos állomásaként, mely elkerülhetetlenül a másság újrakonfigurálására késztet, s ekképpen azon túl, hogy a szélesebb értelemben vett fogyatékosságügyi szakma fejlıdését támogatja, a kialakult társadalmi gondolkodás formálásának is hatékony
eszközévé válhat.
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HÁLÓ-REPERTÓRIUM 2007.
Készítette és sajtó alá rendezte : Varga István
Lektor : Gosztonyi Géza
(1.) SZOCIÁLIS SZAKMAI
SZAKMAI SZÖVETSÉG – KÖZGYŰLÉSEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK, VÉLEMÉNYEK, AJÁNLÁSOK
Farkas W. Attila: Szerkesztői beköszöntő (A 3Sz – HÁLÓ elé)
2007. április
Demus Iván: Jelölés elfogadása és rövid szakmai program a 3Sz elnöki tevékenységével kapcsolatban
2007. április
Márton Izabella: Vélemény a „Nemzeti Stratégiai jelentés a szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról
2006-2008” című dokumentumról
2007. január
Márton Izabella: Elnökválasztó küldöttgyűlés - elnökválasztás nélkül
2007. július
Pataki Éva: Változások és kihívások a szociális munkában. - Gondolatok a Szociális Szakmai Szövetség jövőjéről 2007. április
A 3Sz Etikai Kollégiumának felhívása akkreditált továbbképzési konferenciára [lásd még: a (18.)-ban is]
2007. március
A „Szociális munka etikai dilemmái” (felhívás konferenciára) [lásd még: a (18.)-ban is]
2007. április
A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának ügyrendje
2007. január
(2.) A SZOCIÁLIS SZAKMAI
SZAKMAI SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI:
Sütő Csaba: A hajszolt egyesület tevékenységének összefoglalója [lásd még: a (7.)-ben is]
Varga István: Tisztújítás a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnél

2007. június
2007. október

(3.) NONPROFIT SZEKTOR,
SZEKTOR, CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZI KARITATÍV SZERVEZETEK
Hoffmann Laura: Valami Afrika … önkéntesként Afrikában [lásd még: a (9.)-ben is]
Juhász Józsefné: Kórházi önkéntesek [lásd még: a (13.)-ban is]
Önkéntestörvény (Kivonat a 2005. évi LXXXVIII törvényből)
Önkéntesek napja (Felhívás az „Önkéntesek hete” rendezvényen való részvételre)

2007. május
2007. május
2007. május
2007. május

(4.) SZOCIÁLIS SZAKMA – KÉPZÉS, SZAKMAFEJLESZTÉS
SZAKMAFEJLESZTÉS
Budai István – Albert József: Előszó (Az „Esélyek a szociális képzések megújulására”-ból)
Bujdosó Judit: SzocKafé a hálóról [lásd még: a (18.)-ban is]
Bujdosó Judit: SzocKafé a minőségről [lásd még: a (18.)-ban is]
Gosztonyi Géza: Döglött ügyek?
Gosztonyi Géza: Start (A megújult HÁLÓ-ról)
Keketiova Jana - Marekova Hermina: Szociális munkás képzés Szlovákiában
Harkai Nóra: Közösség és szociális munka
Horváth Zoltán - Németh Roland - Pollák Erika: Szlovák Erasmus hallgatók Magyarországon
I.É.:a
I.É.: „Szakember – Szakember Vonal”
Mészáros Judit: Etikai Dilemmák egy mogyorós csoki miatt
Pallai Rita: terepgondolatok
Solt Ottilia: SZ.-né Szociális segélyezett [lásd még: a (9.)-ben is]
Varga István: A mátrix és a szociális munka [lásd még: a (20.)-ban is]
Wéber László: Szerkesztői ajánló (Az Új Magyarország fejlesztési tervről szóló szám elé)
Wéber László: Az Új Magyarország fejlesztési tervről általában
A közös táncról a partnerségről és a felelősségről az oktatásban:
(Szoboszlai Katalin beszélgetése Sziszik Erikával, Ohly Évával, Somorjai Ildikóval)
A „Fióka” Gyermek- és Ifjúságjóléti Szolgálat munkatársainak megjegyzései
(A terepgyakorlatokról - 4 név nélküli szerzőtől)
A régiók fejlesztési programjai (szerző nélkül)
A szociális ágazatot érintő fejlesztési programok (TIOP, TÁMOP) (szerző nélkül)
Az OTDK Társadalomtudományi Szekció nyertes pályázatainak bemutatása (6 db absztrakt)
ÁSZ kontra Önkormányzat: Részletek az ÁSZ önkormányzati szociális alapszolgáltatásokat célzó vizsgálatából
(Forrás: www.asz.hu, közlésre szerkesztette. Farkas W. Attila)
Hozzászólások: (Wéber László és Gosztonyi Géza véleménye a „A közös táncról a partnerségről
és a felelősségről az oktatásban” című cikkről)
Tereptanári vélemények és élmények (Sziszik Erika, Lónyai Andrea, Reisch Judit, Köllő Ibolya, Lőrinczi Andrea,
Szántó Ilona véleménye, tapasztalatai)
UMFT szótár (forrás:255/2006. (XII. 8. Korm. Rendelet)
XII. Európai Szociális munka szimpózium (felhívás konferenciára) [lásd még: a (18.)-ban is]
(5.) CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉT - GYERMEKVÉDELEM
GYERMEKVÉDELEM
Döbör Ágota: Gyermekrajzok és az erőszak
E.V.: Bevállalja? Intézményi hárítás a zaklatással szemben [lásd még: a (12.)-ben is]
Farkas W. Attila: Veszély ez? Tettetés?
Gál Antal: A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete tevékenységének bemutatása
Gál Antal: Mérföldkövek a gyermekjóléti módszertani munkában
Keketiova Jana - Marekova Hermina: Családon belüli erőszak, partnerbántalmazás
és az ezt szabályozó jog Szlovákiában
Kiss Balázs: „Legyen jobb a gyerekeknek”(SzocKafé a gyermekszegénységről) [lásd még: a (9.)-ben is]
Kiss Balázs: SzocKafé (A „Biztos Kezdet Modellprogram”-ról)

2007. május
2007. január
2007. január
2007. június
2007. december
2007. június
2007. november
2007. február
2007. április
2007. december
2007. december
2007. augusztus
2007. március
2007. március
2007. március
2007. december
2007. december
2007. március
2007. március
2007. december
2007. október
2007. december
2007. december
2007. március
2007. április
2007. február
2007. február
2007. július
2007. július
2007. július
2007. november
2007. május
2007. június
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Nagy Judit: A „Hódmezővásárhelyi modell” (Az oktatási struktúra átalakítása
a hátrányos helyzetű csoportok iskolai sikeressége érdekében)
Németh László: Három gyermeki sors esélye az esélyegyenlőségben [lásd még: a (11.)-ben is]
Szanyi Zsuzsa: Mi a szép? (Csoportfoglalkozás gyerekeknek – tapasztalatok)
Sziszik Erika: Én nem ezt a macit akartam!
Sziszik Erika: Egy túszejtési történet tanulságai [lásd még: a (14.)-ben is]
Varsányi Erika: Esetleírások és (szerkesztőségi kommentárok)
(A szerkesztők közül hozzászólt Gosztonyi Géza, Varga Sándor, Varga István, Farkas W. Attila)
Wéber László: 10 éves a gyermekvédelmi törvény
A Konszenzus Konferencia ajánlásából: Szociális munka a gyermekjóléti szolgálatokban (kivonat)
Recenzió – Gyermekjogi abc (szerző nélkül) [lásd még: a (21.)-ben is]
szoc@mailman.eszolga.hu (A Szociális Levelezőlistáról egy esettel kapcsolatos 16 db. hozzászólás.)

2007. szeptember
2007. szeptember
2007. november
2007. július
2007. február
2007. február
2007. július
2007. július
2007. július
2007. október

(6.) MUNKANÉLKÜLISÉGMUNKANÉLKÜLISÉG-FOGLALKOZTATÁS
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(7) HAJLÉKTALANSÁG
Á.M: É s még egy megjegyzés a Szilágyi Gyula cikkében említett „döglött ügyekről”
Bakos Péter: A szociális krízishelyzetről, és a krízisintervencióról Magyaroroszágon
(Közlésre rövidített formába szerkesztette Farkas W. Attila)
Bakos Péter: FEANTSA sajtóközlemény (Az Élőhely Világnapjáról)
Bige Mária: A hajléktalan-ellátás Paderbornban
Kiss Balázs: Emlékeztető a SzocKafé „A mai magyar hajléktalanellátó rendszer más szemmel”
című rendezvényéről
Sánta Hajnalka: Haza-felé (avagy a hajléktalan létből történő kiileszkedés egy lehetséges alternatívája
Dunaújvárosban)
Sütő Csaba: A hajszolt egyesület tevékenységének összefoglalója [lásd még: a (2.)-ben is]
Szilágyi Gyula: Párhuzamos futószalagok
Varga Sándor: Beköszöntő (A hajléktalan szám elé)
A szolidaritás éjszakája - 2007. november 16. (Felhívás demonstráción való részvételre)
Internet-kávézó és hajléktalanság (forrás: http://www.sg.hu) [lásd még: a (20.)-ban is]
Lakhatási törvény Párizsban (szerző és forrás nélkül)
Sajtóközlemény (A téli kilakoltatási moratórium végéről)
(8.) FOGYATÉKKAL ÉLŐK
ÉLŐK
ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól (MTI 2007. 04. 02)
Se kép, se hang (Gosztonyi Géza interjúja Gyimesiné Franyó Borbálával)
(9.) SZEGÉNYSÉG
Éva: Gyermekszegénység – érdekvédelem a valóságban
Ferge Zsuzsa: Nyílt levél a Miniszterelnökhöz (A gyermekek vizitdíjmentessége ügyében)
[lásd még: a (13.)-ban is]
Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Csalóka „posztmodernitás”
Gosztonyi Géza: E számunk képei elé (Hány dollár/hó egyes országokban az élelmezésre fordítható összeg)
Hoffmann Laura: Valami Afrika … önkéntesként Afrikában [lásd még: a (3.)-ban is]
Kiss Balázs: „Legyen jobb a gyerekeknek”(Szockafé a gyermekszegénységről) [lásd még: a (5.)-ben is]
Márton Izabella – Gelencsér Mónika – Farkas Zsombor: A „Legyen jobb a gyerekeknek” program
monitoringja [lásd még: a (5.)-ben is]
Mészáros Attila: A Szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség című könyvről
[lásd még: a (21.)-ben is]
Solt Ottilia: SZ.-né Szociális segélyezett [lásd még: a (4.)-ben is]
Ahol nincs pénz, ott van szabad idő, és fordítva
(Gosztonyi Géza interjúja Hoffmann Laurával, afrikai élményeiről)
A Magyar Köztársaság Országgyűlése tagjai részére
(A Magyar Szegénységellenes Hálózat Koordinációs Testület felhívása)
A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítása (Laekeni indikátorok) [lásd még: a (21.)-ben is]
HAPN Koordinációs Testülete: Sajtóközlemény (A szegénységben élők VI. Európai Találkozójáról)
Szegénységben élők második találkozója - 2006
(A Magyar Szegénységellenes Hálózat Koordinációs Testülete)

2007. június
2007. június
2007. november
2007. november
2007. augusztus
2007. június
2007. június
2007. június
2007. június
2007. november
2007. november
2007. február
2007. június
2007. május
2007. szeptember
2007. május
2007. január
2007. szeptember
2007. október
2007. május
2007. május
2007. november
2007. október
2007. augusztus
2007. május
2007. január
2007. október
2007. július
2007. január

(10.) IDŐSEK, NYUGDÍJASOK
NYUGDÍJASOK
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(11.) ROMÁK HELYZETE
Farkas W. Attila: Beköszöntő ( A Roma – HÁLÓ elé)
Fodor Éva – Szoboszlai Katalin: „Kincsvadászat – Hátrányos Helyzetű cigány gyermekek szocializációs
programja a Huszártelepen
Németh László: Három gyermeki sors esélye az esélyegyenlőségben [lásd még: a (5.)-ben is]
Vidovics Renáta: MÁRIMÉ – A tisztaság jelentősége a hagyományos oláhcigány kultúrában, Könyvajánló
interjú Németh Lászlóval (Az MTV 2007. május 30.-i műsorának kivonata) [lásd még: a (21.)-ben is]
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2007. augusztus
2007. augusztus
2007.szeptember
2007.augusztus
2007. augusztus
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(12.) NŐK HELYZETE – NŐI ESÉLYEGYENLŐSÉG
E.V.: Bevállalja? Intézményi hárítás a zaklatással szemben [lásd még: a (5.)-ben is]
Tüskés óvszer – nemi erőszak ellen (forrás:origó)

2007. február
2007. február

(13.) EGÉSZSÉGÜGY (ÉS
(ÉS SZOCIÁLIS MUNKA)
Cseri Péter: Másfél millió forintos hálapénz három évtizedért
2007. június
Ferge Zsuzsa: Nyílt levél a Miniszterelnökhöz (A gyermekek vizitdíjmentessége ügyében) [lásd még: a (9.)-ben is]2007. január
Juhász Józsefné: Kórházi Önkéntesek [lásd még: a (3.)-ban is]
2007. május
Török Judit: A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben
2007. október
(14.) BŰNÖZÉS (ÉS SZOCIÁLIS
SZOCIÁLIS MUNKA)
Horváth Sarolta Laura: Kortárssegítés javítóintézetekben és büntetés végrehajtási intézetekben
Sziszik Erika: Egy túszejtési történet tanulságai [lásd még: a (5.)-ben is]
Az erőszakról (forrás wikipédia)

2007. május
2007. február
2007. február

(15.) DÍJHÁTRALÉK – LAKÁS – LAKHATÁS - ADÓSSÁGKEZELÉS
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(16.) MENEKÜLTÜGYMENEKÜLTÜGY- MIGRÁCIÓ
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(17.) SZUPERVÍZIÓ
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(18.) KONFERENCIÁK
Bujdosó Judit: SzocKafé a hálóról [lásd még: a (4.)-ben is]
Bujdosó Judit: SzocKafé a minőségről [lásd még: a (4.)-ben is]
A 3Sz Etikai Kollégiumának felhívása akkreditált továbbképzési konferenciára [lásd még: a (1.)-ben is]
A „Szociális munka etikai dilemmái” (felhívás konferenciára) [lásd még: a (1.)-ben is]
XII. Európai Szociális munka szimpózium (felhívás konferenciára) [lásd még: a (4.)-ben is]

2007. január
2007. január
2007. március
2007. április
2007. április

(19.) PÁLYÁZAT
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(20.) INTERNET, INFORMATIKA, GLOBALIZÁCIÓ
Varga István: A mátrix és a szociális munka [lásd még: a (4.)-ben is]
Weber László: Globális ölelés
Internet-kávézó és hajléktalanság (forrás: http://www.sg.hu) [lásd még: a (2.)-ben is]
(21.) KÖNYVAJÁNLÓ, KIADVÁNYAJÁNLÓ
KIADVÁNYAJÁNLÓ
Döbör Ágota: Mobbing, avagy iskolai zaklatás
Mészáros Attila: A Szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség című könyvről
[lásd még: a (9.)-ben is]
A „Politikailag korrekt” tesz-vesz város (Egy értelmező kéziszótár 2 kiadásán keresztül bemutatva)
A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítása (Laekeni indikátorok) [lásd még: a (9.)-ben is]
Esélyek a szociális képzések megújulására (Felhívás a könyv megvételének lehetőségére)
Könyvajánló interjú Németh Lászlóval (Az MTV 2007. május 30.-i műsorának kivonata)
[lásd még: a (11.)-ben is]
Recenzió – Gyermekjogi abc (szerző nélkül) [lásd még: a (5.)-ben is]

2007. március
2007. május
2007. november
2007. február
2007. október
2007. december
2007. október
2007. július
2007. augusztus
2007. július

(22.) IRODALOM, VERS,
VERS, MŰVÉSZET
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(23.) VICCEK, HUMOR
Felhívás „titok képeslapok” beküldésére
Statisztikai Tükör (Vicc 3 statisztikus vadászatáról)
(24.) TOVÁBBI
TOVÁBBI HÍREK, CIKKEK,
CIKKEK, INTERJÚK, EGYEBEK
Budai István: Helyreigazítás
(Éva:: „Gyermekszegénység – érdekvédelem a valóságban” című cikkével kapcsolatban)
Gosztonyi Géza – Varga István: HÁLÓ repertórium: 2006
A háló szerkesztőinek véleménye a „Szemelvények a ’szocszakma’ internetes levelezőlistából” című
anyag megjelentetéséről
Bling H2O - 7,5 deci víz - 11.499 forintért
Szemelvények a „szocszakma” internetes levelezőlistából (Az emberi jogokról-10 hozzászólás)
világBékejel 2007 (felhívás)

2007. január
2007. október

2007. július
2007. január
2007. január
2007. június
2007. január
2007. március

(25.) SZENVEDÉLYBETEGSÉG (ÉS SZOCIÁLIS MUNKA)
2007-ben nem jelent meg írás a témában.
(26.) REJTVÉNY
Ott Lídia: Kódfejtés 2007. január, február, március, május, június,.július, augusztus, szeptember, november, december
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Az iskola nagy súlyt fektetett mindig a gyakorlati képzésre, s ma már
60-80 terepre küldhet hallgatókat.
Elindultak a kutatások is, amelyek
középpontjában a hátrányos helyzetű települések és kistérségek
szükségleteinek megismerése áll.
Azt hiszem, e kutatásokból sok tanulság szűrhető le arról, hogy mi is
ma a dolga a szociális munkának,
a szociális munkásnak.

FERGE ZSUZSA ÜZENETE
ÜZENETE
AA 18 . ÉVÉT
ÉVÉT „BETÖLTŐ
BETÖLTŐ”
SZEKSZÁRDI
SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS
SZOCIÁLIS MUNKÁS
KÉPZÉSNEK
KÉPZÉSNEK

Üzenet a szekszárdi iskolának…
Szinte hihetetlen, hogy a szociális
munkások felsőfokú képzése „nagykorúvá’ lett. Ma 30 éves fennállását
ünnepli az az anyaiskola, ahol a második világháború utáni első magyarországi szociális munkás képzés –
most 18 éve – elindult.
Az első gondolatsor az örömé és
ünneplésé. Büszkék lehetünk magunkra oktatók és hallgatók egyaránt, hogy felismertük e szakma
fontosságát, hogy szinte a semmiből, nagyon sok munkával felépítettünk egy európai ihletésű képzést,
s hogy azóta is igyekszünk lépést
tartani mind szaktudományunk fejlődésével, mind a mai kor növekvő
kihívásaival. Büszke lehet magára
a szekszárdi intézet, amely már
több, mint 1.100 szociális munkást
indított útjára. A hallgatók száma a
kezdetek óta megkétszereződött.

A második gondolatsor a töprengésé, a kételyeké. Nem vagyok benne
biztos, hogy elég szilárdra építettük
a szakmánkat. Igaz, ma jobban ismeri a közigazgatás is, a nagyközönség is a szociális munka fogalmát, mint két évtizede – de messze
nem eléggé. És az ismertség nem
biztos, hogy megbecsülést, a munka fontosságának megértését is jelenti. Attól félek, a közel húsz év
sem volt elég, hogy bebizonyítsuk,
a képzett szociális munkás nem
helyettesíthető rokonszakmákkal,
fél-felsőfokkal. Attól félek, nem
bizonyítottuk be félreérthetetlenül,
hogy szociális munkásra szükség
van. Miközben családok sokasága
kerül tartósan rossz helyzetbe, a
költségvetési megszorítások inkább szűkítik, mint bővítik a szociális szakma segítési lehetőségeit. A
szegénység nő, a társadalmi léptékű kirekesztés, a rasszizmus erősödnek. Nem tudom, hogy a leendő, és a már dolgozó szociális munkások megfelelően fel vannak-e készülve ezekre a kihívásokra, és azt
sem, hogy megfelelően kidolgozottak-e azok az eszközök, amelyek
segíthetnének nekik, hogy a klien-

seket – és őket magukat is – körülvevő nagyon nehéz körülményekkel
megbirkózzanak. Formális felmérések tömege létezik: a szociális évkönyvek ma már közlik, hányan keresték meg, milyen ügyekkel a szociális munka intézményeit, sőt, lassan azt is, mivel hány percet töltöttek az ott dolgozók. Ám nem tudjuk, hányan kaptak igazi, hatékony
segítséget; hányan mentek el keserű szájízzel; hányan nem keresnek
meg minket, mert nem is tudnak a
szociális munkáról, vagy mert nem
remélnek segítséget.
Az utolsó gondolat a reményé. A
piaci viszonyok és érdekek térhódítása sajátos új értékrendet hoz létre. Ez gyakran ellentmond az embereket közvetlenül szolgáló szakmák értékrendjének és etikai
szemléletének. Kívánom és remélem, hogy a szekszárdi iskola tudatosan védje és építse tovább a szociális szakma alapértékeit. Hogy
minden ellenkező széljárás ellenére képzésében, szellemiségében
továbbra is a társadalmi igazságosság és az emberi jogok erősítését
tekinti fő feladatának, hogy minden
eszközzel küzd az erősödő társadalmi kirekesztés ellen, hogy az itt
képzett szociális munkások úgy
tudják segíteni a hozzájuk fordulókat, hogy közben soha nem tapossák meg emberi méltóságukat.
Munkájuk alapja legyen és maradjon saját önbecsülésük és a másik
megbecsülése.
Budapest, 2007. november 08.

FIZESS ELİ A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan informáltak legyenek, mint Te? Hogy szakmai téren
félszavakból is megértsétek egymást?

FIZESS ELİ A HÁLÓ-RA!
600.-Ft/hó x 12 hó = 7.200 Ft/év
HELYETT:
6.000,- FT / ÉV
Elıfizetési feltételek a 19.oldal jobb hasábjában!

12

Ünneplő - HÁLÓ

Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Szociális Munka és
Szociálpolitikai Intézet
első 18 éve
Amikor az általános szociális munkás képzés terve a nyolcvanas évek második felében körvonalazódott, a szekszárdi főiskolán is alakult egy olyan közösség, amely az
országos kezdeményezés, a Szociális Képzési Bizottság támogatását
élvezve, a főiskola vezetését és a
társadalmi környezetet megnyerve,
szervezőmunkához látott. S 1989
szeptemberében a Közművelődési
és Szociálpolitikai Tanszék szervezésében 23 hallgatóval az országban elsőként megindult a nappali
tagozatos főiskolai szintű általános
szociális munkás képzés. Az első
végzősök e szakon a diplomát
1993-ban vehették át.
Az alapító tanszékvezető dr. Jánosi
György volt, a főállású oktatók: Kocsis Erzsébet, Lovász Zsuzsa, Papp
Győző, Soponyainé Urbán Irén és
dr. Szöllősi Gábor.
Gábor A tanszék munkáját külső munkatársként Almásy
Judit, Béndek Ferencné, dr. FadFadgyas Ildikó, dr. Molnár Ádám és dr.
Wágner Ferenc segítette. A tanszékvezetői feladatokat 1990/91ben Pajor Enikő látta el, az oktatásba bekapcsolódott Migács Tibor,
Tibor
főállású munkatársként pedig dr.
Wágner Ferenc. A hivatalos nevén
immár Szociálpolitikai Tanszék
vezetője 1991-ben dr. Nagy Endre
lett, s a képzés új oktatókkal gyarapodott Jankó Judit és Walkené dr.
Galambos Erzsébet személyében.
Az 1993/94-es tanévben a tanszéket Kocsis Erzsébet,
Erzsébet majd dr. Lovász Zsuzsa irányította, 1994-től
pedig 11 éven keresztül (2002-től
Szociálpolitikai Intézetként) dr. Tolnai Gyula vezette. Főállású munkatársként kapcsolódott be a képzésbe Juhász Károly, Klér Andrea, Szabados Ágota, később dr. Nagy Jan-
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ka Teodóra, Kőszegi Erika, Sifter
Éva, dr. Sebestyénné Horváth Mariann és Fekete Sándor, Mayer Krisztina,
tina a szak volt hallgatói közül pedig Simonik Péter, dr. Tormási Anita és Varga István.
István A Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet vezetését 2005-től dr. Nagy Janka Teodóra vette át, a munkatársak között dr. Adamik Mária, dr. Nyilas MiMihály,
hály a volt tanítványok közül Tolá
Tolálácziné Varga Zsuzsanna,
Zsuzsanna majd Rácz
Jánosné és Farkasné Jakab Eszter
kapcsolódott be az oktatásba. Részfoglalkozásúként dr. Tóth Olga, Farkas Éva, dr. Horváth E. Írisz és
Somogyvári Ildikó segítette a képzést. A PTE BTK oktatói közül dr.
Baráth Árpád egyetemi tanár és dr.
Kelemen Gábor egyetemi docens,
szakfelelős oktatott Szekszárdon.
A gyakorlati képzés szervezését
1994-től terepkoordinátor segíti:
Letenyei Róbert, Tolá
Toláczi
lácziné
cziné
Varga
Zsuzsanna,
Portheiserné Szabó
Szabó Ildikó,
Ildikó,
Jákói Angéla, Vanitsek
Vanitsek Éva,
jelenleg Molnár
Molnár Gáborné. A
tanszéki, majd intézeti adminisztratív feladatokat 17
esztendőn keresztül Nagy
Árpádné látta el, nyugdíjba
vonulását követően MárMármarosi
marosi Anita vette át teendőit.
Az intézet munkatársai
1989-től az általános szociális munkás, majd 2006
szeptemberétől a szociális
munka BA szak kialakításában, tantervének folyamatos korszerűsítésében komoly munkát végeztek a
különböző szakmai fórumokon. A szakon, ahol már
1993-tól kredit rendszerben szerveződött az oktatás, a kezdetektől lehetőség nyílt szakirányok választására:
 a gyermek- és ifjúságvédelem,
 az idősvédelem,
 1997-től a közösségszervező
szociális munka és
 a mentálhigiéné szakirányra.
Az általános szociális munkás levelező képzés 1995 szeptemberétől
indult Szekszárdon, valamint székhelyen kívüli képzésként Székesfehérváron a Székesfehérvári Regionális Képző Központban. A szak
hallgatóinak a létszáma az első é-
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vek 20-30 fős évfolyamaihoz képest a kilencvenes évek végére
megduplázódott, 2007-ben nappali
tagozaton 211, levelező tagozaton
537 hallgató tanul.
A tanszék oktatói egy ideig közreműködtek a Szegedi Egyetem mentálhigiénés képzésében, a szociális
szakmák továbbképzési rendszerében akkreditált tanfolyamok indultak.
Az intézmény 2002 óta szociális
szakvizsgaközpontként működik.
Az intézet oktatói hagyományosan
intenzív kapcsolatokat tartanak
fenn a nemzetközi és hazai szociális szakmai szervezetekkel tagként
és vezetőként egyaránt (pl.: Szociális Szakmai Szövetség, a Magyarországi Szociális Szakembereket
Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete, Módszertani Gyermekjóléti szolgálatok Országos Egyesülete, Hilscher Rezső Egyesület, Valahol Eu-

rópában Társadalompolitikai Társaság, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Szupervízorok Társasága). A gyakorlattal való szoros kapcsolatot szolgálják az oktatók szakértői tevékenységei (Országos
Szakértői Névjegyzék, Szociális
Szakvizsgabizottsági Elnöki Névjegyzék, Országos Szakértői- és
Vizsgáztatási Névjegyzék – szakértő a szociális szakképzés területén,
a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány szakértője). A szakmával

való szoros kapcsolatot tanúsítja,
hogy az oktatók között vannak,
akik hazai szakmai folyóiratok szerkesztőségi bizottságában vesznek
részt (pl. HÁLÓ), a szakterülethez is
kötődő közéleti feladatokat vállalnak (ORTT, SZMM – Szakmai Tankönyv Bizottság). Intézetünk egyik
oktatója az Országos Szociálpolitikai Tanács tagja, így e fórumon is
közvetlenül lehetőség nyílik a szakmai fórumok és a munkáltatók felé
történő visszacsatolásra.
Az intézet oktatóinak szakmai, tudományos tevékenysége széles
területet ölel fel. Az oktatók közül
az 5 minősített oktató, a doktori
képzésben résztvevő 7 tanársegéd,
adjunktus a jog, a szociológia, a
szociálpolitika, a szociális munka
és a pszichológia területén végez
kutatásokat.
Az oktatók számára nemzetközi és

hazai szakmai konferenciák, szemináriumok, szakmai fórumok teremtenek alkalmat a megmérettetésre.
Az intézet is szervez regionális és
országos konferenciákat, amelyeken neves meghívott szakemberek,
oktatók és volt hallgatók előadnak.
Kiemelkedő jelentőségű volt a szociális munkás képzés tíz éves évfordulóján, egyben a Szociálpolitikai tanszék alapításának tíz éves
évfordulóján 1999/2000-ben szervezett négy országos konferencia,
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amely a képzés indulásával, a jövőbeni fejlesztéssel, az idősvédelemmel, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozott.
Jelképesen is a Szociális Munka
Napjához és a Tudomány Napjához
kötődik az immár évente megrendezésre kerülő Intézeti Szakmai
Nap. Az e napon tartott konferencia
jó alkalom a doktori képzésben
részt vevő oktatók kutatásainak
szélesebb körű megismerésére,
egy-egy szakmai kérdés megvitatására, s egyben módot nyújt a szakma, a munkáltatók és a képzés
párbeszédére.
Az intézet oktatói eredményes egyéni kutatásai (pl. OTKA 19992001, Pro Sciencia érem, nemzetközi konferenciákon előadások)
mellett igen fontos a hallgatói tehetséggondozásra irányuló munka,
amely eredményeképpen az elmúlt
években több, az OTDK-n helyezést
elérő hallgatói teljesítmény született. A képzéshez szorosan kapcsolódva, a tanterv részeként, 2000től éves rendszerességgel, elsősorban a települési önkormányzatokkal együttműködve szociális szükségletfelmérések készültek. Az intézeti közös kutatási irány kialakítására 2006-ban létrehozott Szociális Szakmai Műhely célként fogalmazta meg a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség
vizsgálatát a hátrányos helyzetű,
aprófalvas településeken. Az elmúlt
időszakban évente 2-3 könyv, oktatási segédanyag, 10-15 publikáció
jelent meg az intézet oktatóinak
tollából, két oktató (Fekete
Fekete Sándor,
dr. Nagy Janka Teodóra)
Teodóra jegyzetéért az egyetemen „Az Év kiemelkedő szellemi alkotása” elismerést
kapott.
Egy hallgatói elégedettségi felmérés során a 2006-ban megkérdezett végzős hallgatók az egyik legfontosabbnak a képzésben a szakmai érvek mellett a hallgatóbarát
oktatói magatartást tartották, s
nagytöbbségük, ha újrakezdené
tanulmányait, a szociális munka
szakot választaná – ismét Szekszárdon.
NAGY JANKA TEODÓRA
< janka@igyfk.pte.hu >

A tudásalapú társadalom pillérei:
a felsőoktatás és a kutatás”
Jubileumi Intézeti Szakmai Nap a
Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai Karon
Szekszárd, 2007 november 07.

Nagykorúak lettünk!
Az általános szociális munkás
szakon végzettek találkozója
Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai Karon
Szekszárd, 2007 november 07.

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar idén
ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi ünnepségsorozatban méltó helyet foglalt el a november 7-én megrendezett, a „Magyar Tudomány Napja”, „A Szociális
Munka Napja”, valamint a szociális
munkás képzés 18. „születésnapja”
tiszteletére rendezett Jubileumi Intézeti Szakmai Nap. A rendezvény felvezetéséül a Szociális Munka és Szociálpolitikai intézet oktatóinak, óraadóinak, egykori hallgatóinak publikációiból nyílt kiállítás.
„A tudásalapú társadalom pillérei:
a felsőoktatás és a kutatás” konferencián az oktatók (Kocsis Erzsébet, Fekete Sándor, Juhász Károly,
dr. Nagy Janka Teodóra, Varga István, dr. Adamik Mária és Farkas
Éva) és a hallgatók nagyszámú
érdeklődő előtt mutatták be az intézetben folyó kutatómunkát, a
„szociotáborok” és az SZMI által támogatott kutatások nemcsak a
képzés, az intézet és a hallgatók,
hanem Szekszárd és környéke számára megjelenő, valamint a régión
is túltekintő hozadékait. Meghívott
előadóként dr. Fábián Gergely, a
Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara Alkalmazott Társadalomtudományi tanszékének tanszékvezető
docense szólt a nyíregyházi szociális munkás képzés kutatóműhelyének működéséről, széles körű nemzetközi kapcsolatairól.
A napot záró műhelybeszélgetés
résztvevői is megerősítették, hogy a
társadalomtudományi kutatások a
jövőben is elengedhetetlenek a
szociális munkás képzésben, hiszen megalapozzák a hallgatók által elsajátított elméleti ismeretek,
illetve a gyakorlat, a valós élet által
felvetett kérdéseinek integrálását.
FARKASNÉ JAKAB ESZTER
< jakabe@igyfk.pte.hu >

A Szociális Munka és Szociálpolitikai
Intézet visszahívta volt hallgatóit és
oktatóit 2007. november 9-re a képzés nagykorúvá válásának megünneplésére. A díszteremben dr. Nagy
Janka Teodóra intézetigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd
megnyitotta azt a fotókiállítást, melyet a 18 év emlékeiből állítottak
össze Kocsis Erzsébet vezető koordinátor vezetésével a rendezvényt szervező III. éves hallgatók.
„Ez a mi szakmánk” címmel dr. Tolnai Gyula volt intézetigazgató volt a
házigazdája a délutáni programnak,
amelyen a volt hallgatók közül
Baloghné Bátai Erzsébet, Heckmann
Erika, Kálóczi Andrea, Dr. Nyírő Árpád, Simonik Péter, Veresné Kertész
Gyöngyvér és Vucskó Bernadett tartottak rövid előadást munkájukról.
Néhányan a munkahelyük nyomtatott anyagaiból összeállított ajándékcsomaggal köszöntötték az ünneplő
intézetet.„Így vetélkedtünk egykoron”
– mutatták meg a résztvevők. Fergeteges hangulatban telt az a közel két
óra, melyet tombolasorsolás koronázott meg. Többen „bundát” emlegettek, hiszen az oktatók vitték haza a
nyeremények jelentős részét. A fődíjat, az Orfű-Lipócz-i Rácz-tanya hétvégi 2 személyes vendéglátását Rácz
Jánosné oktató nyerte meg (enyhítő
körülménynek tekinthető, hogy valaha ő is hallgató volt). Az esti állófogadáson a kar borával koccintottak a
találkozó résztvevői, majd jóízűen
falatoztak, melyet régen várt beszélgetések és vidám mulatozás követett. A meghívást elfogadó közel 80
fő örömmel vette át a szervezők ajándékait: az eddig végzettek névsorát
tartalmazó füzetecskét és az összegyűjtött képanyagokból szerkesztett
DVD-t, majd úgy búcsúztak: már
most várják a következő évfordulót.
KOCSIS ERZSÉBET
< liza@igyfk.pte.hu >
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A bicegő Szerencsefia
dilemmái hétköznapi fények
és árnyékok között
Sosem hittem, hogy személyes sors
keresztem, és választott hívatásom
gyakorlása döbbent majd rá, milyen
szerencsés is vagyok valójában.
A tisztánlátó, helyzetértékelés ebben a szakmában olyan előny, mely
egyetlen tankönyv, egyetlen oldaláról sem tanulható meg. Velem született makacsságom, visz mindig
egy-egy lépéssel előre a gyakorlat
mezején. Első a tudás, tapasztalat
speciális keveréke, ami mindig egyedi egyveleget teremt. Ad valami
egyedit, ha akarom, ha nem.
„Érintett szakemberként”, mivel az
érintettségem se tagadhatom, és a
szakmaiságomat sem rejthetem véka alá, különös helyzetekbe sodor a
nagy szervező, amit, életnek hívunk.
A második, hogy ez az állapot amellett, hogy speciális, igen érzékeny az
egyensúlyra. Miért? Mert, ha az érintettség kerül a szakmaiság fölé, az
is torzképet szül: és a szakma szólal meg. „Pont olyan, mint egy fogyatékos!”. Ha pedig a szakmaiság
kerül az érintettség fölé, az is torzít:
és a sorstársaim szólalnak meg:
„Pont olyan vagy, mint egy segítő!”.
Ebből következik az, hogy én egyszerre vagyok mindkettő,
mindkettő és bármennyire szeretnék is olykor, egyik
bőrömből sem bújhatok ki. A hitelességemet éppen az által őrizhetem meg, ill. teremthetem meg, ha
adom önmagam, nyújtom, ami erőmből telik, és minden esetben
megköszönöm a Teremtőnek, hogy
volt erőm megtenni, és szakmaiságom megtartása és fejlesztése mellett professzionális módszerekkel,
szakmai eszközök bevonásával segíteni a hozzám fordulóknak.
Igen, de hogyan, amikor én magam
is segítségre szorulok, bizonyos
helyzetekben. Hogyan jutunk el
„Most rohannom kell!” és „Különben is engem ez nem érint!”-től,
„Az igen, én érintett vagyok!” elfogadásáig?
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És még azon is túl: az „Én nem vagyok érintett, de segítenék szívesen, csak fogalmam sincs, hogyan
tehetném”-től a „Tök jó fej vagy, remélem, hamarosan összefutunk
még!”-en át, a „Tudom milyen a sérültek”, vagy jobban szeretem ezt a
szót, segítséggel élők helyzete kijelentésig.
Hol tartunk ebben jelenleg, remélem a cikk végére világossá válik.
Nos vannak, akik tudják. Vannak,
akik tudni vélik, és vannak, akik
hallani sem akarnak róla, mert velük ez nem történhet meg. Vannak,
akik tudni szeretnék, és vannak,
akik már tudják. Szerencsére. Igen,
ők tudják, én meg érzem is.
Ez a kettős érzékenység szüli meg
– jó esetben – egyedi szakmai látásmódom.
A szociális munka a sérülteket az
esetek többségében mint jótól való
megfosztottakat, vagyis deprivált
csoportot kezeli. A kliens kérésére
segítséget nyújt a szükségleteknek
megfelelően. Általában csak a
vészhelyzet vagy az adott probléma
megoldás lezárásáig.
A segítségnyújtás a személyi-, tárgyi, anyagi gazdasági keretek és a
szakmai lehetőségek egységében,
egyensúlyával kell, hogy történjen.
A szakmai és anyagi lehetőségek,
valamint a célcsoport szükségletei
és igényei szerint. A gyakorlatban
ez úgy csapódik le, hogy bizonyos
helyzetekben a problémahalmozódás miatt folyamatos segítségnyújtás válik szükségessé. Ugyanis abban az esetben, amikor egy kerekes-székes vagy halmozottan sérült
fiatal a mindennapi életvitel keretein belül útnak indul, az esetek
többségében rákényszerül, hogy
segítségként egy harmadik személyt vonjon be életébe. Különösen így van ez akkor, ha sérülése
közép vagy súlyos fokú.
A mai tömegközlekedési lehetőségeket tekintve, a csúcsforgalom idején beláthatatlan nehézséget jelent egy tolószékes ember számára
pl. a hétvégi nagybevásárlás. Ugyanezt a halmozottan sérült személyekre vetítve, még több nehézséget jelent, mert meg kell birkóznia a többségi társadalom „bamba
csodálkozásával” is.
Ez bármely helyzetben tetten érhető, mivel a társadalom a lezajló pozitív változások ellenére még most
is sokkhatásként éli meg a találko-

zás és szembesülés természetességét.
Ebben a folyamatban több tényező
jelenik meg, mint az egyén fizikai
helyzete és lehetősége (fizikai deficitek, szellemi képesség/készség
elmaradás vagy egyszerűen csak
az átlagtól való eltérés), és ehhez
adódik még hozzá az oktatási rendszer reformjában lezajló pozitív
diszkriminációra építő új típusú fejlesztés. Amikor az eddig szegregált
közösségeket, csoportokat az integráció eszközrendszerével jutatják a fejlesztés megfelelőbb, ám
összetettebb lehetőségeihez. Ebben a formában a képességfejlesztés rövidebb időn belül zajlik le. Az
egyénre azonban nagyobb nyomás
nehezedik, és ha nem kap személyre szabott támogatást, könnyen
összeroppan. Nem hallgathatom el
azt a tényt sem, hogy egy halmozottan sérült fiatal képzése nemcsak
nagyobb szakmai felkészültséget, de
több anyagi ráfordítást is igényel.
Az iskola-összevonások, ezt az oktatási rendszerben meglévő speciális területet is elérték. Úgy tűnik,
hogy a takarékosság, és az egyre
több területen megjelenő racionalizálás, már fontosabb a döntéshozók számára, mint a meghirdetett
törekvés segítése a tényleges integrációra. Igen, részképesség csökkenés esetén, vagy képesség elmaradáskor, a fejlesztés nem olcsó mulattság. Van, hogy a megtérülés
csak évek múlva látható, sok megrekedés és sok apró eredmény után, egyszer csak ugrásszerűen fejlődik a gyermek. A látszólagos
spontán fejlődés mögött sziszifuszi
munka áll, mind a diák, mind a pedagógus részéről. Számos esetben
ilyenkor a háttérben társterületek
találkoznak. Van, hogy egy tíz napos táborozás sűrített élményanyaga ad a gyerek számára lökést.
A halmozottan sérült gyermekek-,
fiatalok különösen erős kötődést
mutatnak iskolájuk, fejlesztő környezetük iránt. Az összevonások,
szétszakítják, megtépázzák, a mindennapokban kiépített „személyes
biztonsági rendszerüket”. Az új
helyzetben a diákok bizonytalanná
válnak, fejlődésük sok esetben
megáll, vagy lelassul, vagy visszavetül. A gyógypedagógus a takarékosság jegyében kétségbeesetten
igyekszik megmozgatni minden
benne rejlő kreativitást, a fejlesztő
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eszközök felújítására, pótlására. A
„magad uram, ha szolgád nincs.”
barkács technikáitól, a jó szomszédi segítségig minden megtalálható
a leleményesség tárházában.
A folyton pályázat-kereső, -író és
csodaváró hétköznapokról nem is
beszélve. A diákot, fiatalt körülvevő
- többségében hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű - család,
azon retteg, mihez kezd, ha már
nem tudja vállalni a változásokkal
együtt járó újabb és újabb anyagi
terheket. A szociális ellátások rendszerében, pedig már nincs mozgósítható keret. A megszállott elhívatottsága, már nem elegendő hajtóerő? Először dolgozott fél-pénzért,
majd negyedért, majd az elhívatottság „szent őrületéből”: ingyen. Az
egyszer majd meglévő fix státusz
reményében. Igen, de hogyan,
meddig? Továbbképzésre, képzésre, szakmai előadásokra nem mehet, mert nincs fix állása, eseti
megbízási szerződést pedig nem
kötnek, mert ez nem olyan.
Mind a gyógypedagógust, mind a
szociális munkást körülvevő szakmai védőhálónak sokkal erősebb
jelenléte szükséges ebben a helyzetben, hogy a gyors kiégés, és a
pályaelhagyás megakadályozható
legyen.
A szemléletformálás folyamataira ma már érthető -, hogy pénzügyi
források megteremtése nélkül nem
lehet a hosszú távú gondolkodásban betokosodott paneleket egyik
napról a másikra újabbakkal behelyettesíteni. Ha azonban ilyen tempóban haladunk, mikor érjük el azt,
hogy maguk az érintettek saját bőrükön a mindennapjaikban érezzék
ezeknek rájuk ható pozitív hatásokat? A kérdés súlya különösen akkor érzékelhető, ha a nap 24 órájában készenlétben álló szülő elkeseredésében, könnyek közt meséli,
hogy az ápolási díj 24 ezer forint,
az emelés után, és az eddig ingyenesen rendelkezésre álló utazási
kedvezmény mostantól számukra
is fizetős (havi 8 ezer forint). Akkor
miért is harsogja a média hogy a
helyzetük rendeződött?
Vagy például a közgyógyellátási iga
gaga
zolványok érvényessége egy év. Az
egy év letelte után a kártyán megmaradó pénzösszeg sorsáról a mai
napig nem volt olyan szerv, aki hitelt érdemlő felvilágosítással bírt
volna. Arról, hogy átvihetőátvihető-e marad-

vány az év letelte után kiadott új
kártyára. Vagy egyszerűen csak a
már megítélt és határozatban kimondott jogos támogatási összeg
megmaradó része - észrevétlenül visszavonódik? Vagy egyszerűen
csak elvész.
A mai napig nem tudni a választ.
Tehát segítünk is meg nem is?
Adunk is meg nem is? Mint az egyszeri lány a Mátyás király mesében,
amikor a királynak galamb formájában vitt ajándékot. Az egyén boldogulása ma is, mint oly sok éven át
inkább múlik saját leleményességén, és a hétköznapi csodák valóságán, mint a szociális háló erősségén? Számos árnyalattal folyatható
a sor. Sorolhatók a deficitek, amik
a pozitív diszkrimináció megléte
mellett, a hátrányokat jelentik. A
kölcsönös el- és befogadás a mindkét részről való nyitott gondolkodás, mely a kölcsönösségre épít, a
személyes hitvallás a hátrányokat
csökkenti.
Az élő hit, amely a mostani világ
pörgésében is látja, láttatja, lecsendesíti a szellemet, a lelket és a testet, és halk határozott kiállással
szól azok helyett is, kiknek hangja
nem elég erős. A hívő ember, hivatása gyakorlása közben is elmondja, hogy az isteni teremtés egy virágot szült és a teremtő saját képére
formált benne minden embert.
Nem mondta azt, teremtettem egy
épeknek és egy segítséggel élő,
sérülteknek szóló világot. Egyetlen
világ van.
Kívánom, hogy találjuk meg az új
esztendőben a csend dalát szívünkben. A csend barátja a béke, a
béke barátja a remény, a remény
barátja a szeretet, melyben, ha a
csendre figyelsz, beragyogja életed.
KOVÁCS BEÁTA
< kovacs.beata536@chello.hu >

EAPN KÖZGYŰLÉS BUDAPESTEN
UDAPESTEN
Az Európai Szegénységellenes Hálózat (European Anti-Poverty Network
= EAPN) 2007. november 8-9-10-én
tartotta 18. közgyőlését Budapesten,
27 európai ország küldötteinek részvételével, akik egyrészt saját országos hálózatuk munkájáról és nehézségeikrıl számoltak be, másrészt
együtt próbáltak megoldást keresni
az európai országokban jelentkezı
problémákra.
A résztvevık munkacsoportjai az alábbi hat témát dolgozták fel:
1. Finanszírozás
2. Participáció (az érintettek személyes részvétele)
3. Foglalkoztatás
4. Társadalmi befogadás
5. Figyelemfelkeltés
6. Szövetségépítés
A munkacsoportok az európai- és az
országos hálózatok munkáját segítı
ajánlásokat fogalmazott meg, és kijelölték a fıbb haladási irányt:
Legyen 2010
a szegénység nemzetközi éve!
…több megjelenéssel, programokkal,
akciókkal, találkozókkal, melyre országok szerint fogunk felkészülni.
Elkészült továbbá az EAPN 20082011-es stratégiai terve is.
Íme néhány ebben is kitőzött cél:
 erıteljesebb csatlakozás a lisszaboni politikához
 méltányos, tisztességes társadalom elérése
 a szegénység közvetlenebb megértése
… és a célokat elérni kívánó néhány
program:
 EU Szociális Platform
 lobbizás erısítése(foglalkoztatás,
befogadás, strukturális alapok)
 „ Mi akarjuk” kampány
 „Civil Társadalom Contact” csoport
 szakszervezetek bevonása
 hálózat-építési szeminárium
 szolgáltatások (szociális és
egyéb)
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Személyes benyomásaim
Örülök, hogy „szem” és „fül” lehettem az EAPN közgyőlésen. Jó volt
„érintettként” ott lenni, és élvezni a
szinkron-tolmácsolás elınyeit, mert
az én élethelyzetemben rettentı nehéz a nyelvtanulás.
Nekem mindig kétségeim vannak abban, hogy mit is teszünk mi? Minek?
Mibıl? Van-e értelme a széllel szemben ...? Lesz-e ennek haszna valamikor is? Hiszen a szegénység problémája már 18 éve van „szem elıtt”, és
nem csak európai szinten. De nemhogy csökkenne, hanem folyamatosan átalakul. Vajon jó értelemben
nyúlunk-e bele mások életébe?
Most értettem meg, hogy nagyban
(EU szinten) és kicsiben (az országos
hálózatok és tagszervezeteik szintjén) is ugyanúgy küszködünk, annak
ellenére, hogy legtöbbünket országosan vagy EU szinten támogatnak.
Mégis csak kevés szegénység-ellenes
hálózatnak van saját irodája, munkatársa, fix bevétele. Ahol viszont van,
ott sokkal aktívabbak, és könnyebben tudják meg- és újrafogalmazni
céljaikat, feladataikat, „eredményeiket”. İk azok, akik igazán elszántan
tudnak dolgozni! (Megfigyeltem,
hogy pl. a lengyelek jegyzıkönyvszerően lejegyeztek mindent.)
Mindenkinél felmerült az igény az
országos hálózatok információcseréjére. Jó és rossz példák bemutatására,
az „érintettek” bevonására.
Kérdezem: vajon melyik változat hatékonyabb és költségkímélıbb:
(a) több témát érintı, kiscsoportos,
az egyes EU országok közötti találkozókat szervezni, ahol még az
érintettek is ott lehetnek, vagy
(b) a fordítást mindenki számára
megoldani (= 17 nyelven szinkron-tolmácsolni)?
Szerintem az elsı, mert ha aszerint
mőködnénk, és az így összegyőjtött
tapasztalatokat a résztvevık saját országukban közkinccsé tennék, valamint összegzést készítenének az
EAPN számára is, akkor talán gyorsabbak és eredményesebbek lehetnénk, mintsem fél év - egy év múlva
elolvasni a közgyőlési összefoglalót.
Erre kell EU forrást keresni! Minden
országban folyamatosan szinten kell
tartani a szegénység problémája iránti társadalmi érdeklıdést, és vívni
kell annak folyamatos elismeréséért.
SZVOBODA ZOLTÁNNÉ
< keresztesiren@freemail.hu >
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A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Szociális munka és Szociálpolitikai Intézet
valamint a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség)
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

„A terepgyakorlat helye és szervezésének
kérdései a felsőfokú szociális képzésekben”
témában megrendezendő országos konferenciájára.
A konferencia időpontja: 2008. április 33-4.
A rendezvény helye: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociális
munka és Szociálpolitikai Intézet, Szekszárd,
Szekszárd Szt. István tér 15-17.
A rendezvényen plenáris előadások és szekciók keretében váltunk szót azokról
a kérdésekről, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai alapján közérdeklődésre
tarthatnak számot.
A meghívottak köre:
• felsőoktatási intézmények oktatói
• terephelyek képviselői
• felsőoktatás irányítói
Várjuk azoknak a kollégáknak a jelentkezését, akik érintettek a gyakorlati képzésben,
zésben és akik szekcióülések keretében szívesen részt vennének a közös gondolkodásban, illetve kb. 20 perces előadást tartanának terepoktatás témakörben.
A konferencia hozadéka lehet, hogy megfogalmazzuk a „Terepmunka kézikönyve” számára azokat a legfontosabb alapelveket és módszertani ajánlásokat,
amelyek a későbbiekben a terepoktatás részeként azok széleskörű és hatékony
hasznosulását (disszemináció) biztosítják.
biztosítják Ezeket, illetve a konferencián elhangzottakat kötetbe szerkesztjük, ezért kérjük az előadókat, hogy anyagukat elektronikus formában is hozzák magukkal.
TERVEZETT PROGRAM:

Április 3 (csütörtök)
10:00 - 11:00
Beérkezés, regisztráció
11:00 - 13:00
Megnyitó, Plenáris ülés
13:00 - 14:00
Büféebéd
14:00 - 17:30
Szekcióülések (közben kávészünet)
 A terepgyakorlatok irányelvei, tervezése
 A terepoktatás folyamata, a hallgatói munka értékelése
 Finanszírozási kérdések (állami támogatás, pályázatok,
együttműködési megállapodások)
 Terep-akkreditáció, minőségbiztosítás
 A terephelyek válaszai a szociálpolitika új kihívásaira
18:30 Vacsora (borkóstolóval), kötetlen beszélgetés
Április 4 (péntek)
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:00

Szekcióülések folytatása
Kávészünet
Plenáris ülés - A szekciók összefoglalása
- Kerekasztal-beszélgetés
- A Szakmai műhely zárása
Ebéd

A programról felvilágosítást nyújt:
Kocsis Erzsébet
főszervező 74/419-505; 30/476-60-18
Molnár Gáborné
szervező
74/419-505; 20/394-26-28
JELENTKEZÉSI LAP igényelhető a szervezőknél.
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A Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete országos,
10 pontra akkreditált konferenciát rendez
2008. május 1313-1414-1515-én,

„A SZOCIÁLIS MUNKA HATÉKONYSÁGA A CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉBEN”
címmel, melynek tervezett helyszíne Siófok. A konferencia keretében, 2008. május 14-én
„Hogy csináljátok? Jó és hatékony gyakorlatok a családsegítőcsaládsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokban" címmel megtartandó programra várjuk azon szakemberek jelentkezését, akik kb. tíz
percben bemutatnának egy olyan saját programot, szakmai tevékenységet, melyre büszkék
és megosztanák azt a kollégákkal.
Jelentkezés: Kerekes László szakmai alelnöknél: 06-30-911-2208, lesliek@freemail.hu

Idén is felajánlhatod adód úgynevezett „második 1%-át” az egyházak és
a KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT céljára.
Ha „A gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai” céljára
szeretnél rendelkezni, akkor azt az 1627-es technikai számon teheted meg. Köszönjük!
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Halálod IRÁNYT adott az életemnek.
▲
▲

▲
A szüleim ma is ilyen BOLDOGOK, mint ezen a 27 évvel ezelıtti
képen. Remélem én is olyan szerencsés leszek mint ık.

Néha, amikor magányosan unatkozom,
jól BERUGOK a TV elıtt.

▲

TIT ...
… KOK
TIT ...
… KOK
TIT ...
… KOK

▲

Az autóm FENNSİBBRENDŐSÉGI ÉRZÉST
kölcsönöz nekem...

Az, hogy én csak egy „KISEGÍTİ ADMINISZTRÁTOR”
vagyok, még NEM jogosít fel téged arra,
hogy a személyi titkárnıdként bánj velem - te seggfej.

Gyerekként, a nagynéném és nagybátyám tanyáján
CSIRKEFALATOKKAL tömtem a csibéket. Ma is bánom.

Azt álmodtam, hogy elhagytalak egy VAK EMBERÉRT,
aki azt mondta, hogy gyönyörő vagyok.
▲

►

Odaadtam az egyik májamat egy ismeretlen élet
megmentéséért ... Azt reméltem, hogy BELEHALOK.

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

▲

