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KISTÉRSÉG - WIKIPÉDIA
A kistérség földrajzilag összefüggő,
elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi
egység Magyarországon. Bár területének nagyságát tekintve a kistérség közel áll az egykori járáshoz,
nem tekinthető a járás utódjának,
mivel nem a megye kihelyezett közigazgatási szerveinek illetékességi
területét határozza meg.
A kistérségeket a települések megyén belüli csoportosításával alakítják ki. Így a kistérség a hozzá tartozó települések teljes területét magában foglalja, minden település
csak egy bizonyos kistérséghez tartozhat, minden település része valamely kistérségnek és minden kistérséghez csak egy bizonyos megye
települései tartoznak.
Története:
Statisztikai kistérségek
A 244/2003.(XII.18.) Kormány-rendelet 1.§(1) alapján a kistérség területfejlesztési-statisztikai területi
egység, amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához
szükséges illetékességi területek
megállapításának is alapja. (2) A
területfejlesztési-statisztikai kistérség földrajzilag összefüggő területi
egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai
e települések közigazgatási határai
által meghatározottak. Egy település közigazgatási területe csak egy
kistérségbe tartozhat.
Előzmények
1994 -ben a Központi Statisztikai
Hivatal elnöke 9006/1994 (S.K.3)
közleményével bevezette a statisztikai körzet kategóriáját, mint a statisztikai folyamatok mérésének te-
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rületi egységét. Az 1994-es KSH elnöki közlemény 138 statisztikai
körzetet alakított ki. A közlemény
9002/1998 (S. K. 1.) KSH Elnöke
közleményével történt módosítása
következtében 1998. január 1-jétől
kezdődően 150 kistérséget rögzítettek.
A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003 (XII.
18.) Kormány rendelet az előzőekhez képest, felülvizsgálat eredményeként 18 új kistérség létrehozását valósította meg, így jelenleg
összesen 168 kistérség fedi le az
ország területét.
A hatékony ösztönzés alapvető formájaként a kormány megalkotta a
többcélú
többcélú kistérségi társulások támogatására vonatkozó 65/2004.
(IV.15.) Kormány rendeletét, amely
a települési önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak egy részét, valamint a kistérségi területfejlesztési feladatok társulásban
történő ellátását szolgálja az adott
statisztikai kistérségen belül.
Területfejlesztési
Területfejlesztési
önkormányzati társulások
társulások
Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény 10. § (1) szerint a települési önkormányzatok képviselő-testületei megállapodással a települések összehangolt fejlesztése, közös
területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező terü
terület
rületfej
letfejfej-

lesztési
lesztési társulást hozhatnak létre.
A kistérség területfejlesztési szempontból már a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény hatására fontossá
vált. A törvény a kistérséget jelölte
meg alsó szintű területfejlesztési
térségként és az önkormányzatok
területfejlesztési társulásait a kistérség területfejlesztési szerveiként.
Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény 2004. évi módosítása 10/
A. § szerint azokban a kistérségekben, ahol nem alakult többcélú társulás ott a Közigazgatási Hivatal a
törvény erejénél fogva megalakította a Kistérségi Fejlesztési Tanácsot, mely a kistérség teljes területén az összes település bevonásával működő a területfejlesztési feladatokat összehangolását végző
szervezet. A többcélú társulások
mindegyikének része a területfejlesztési feladatoknak a kistérség egészére, az összes önkormányzat
bevonásával való ellátása, így ezekben a kistérségben a többcélú társulás látja el a kistérségi fejlesztési
tanács feladatát.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/
wiki/Kist%C3%A9rs%C3%A9g és:
Országos Területfejlesztési Hivatal:
http://www.oth.gov.hu/
kistersegek.php
Magyarország kistérségeinek listája: http://hu.wikipedia.org/wiki/
Magyarorsz%C3%A1g_kist%C3%
A9rs%C3%A9geinek_list%C3%A1ja

MAGYARORSZÁG
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KISTÉRSÉGEK
ISTÉRSÉGEK
Nem volt könnyű összehozni ennek
a HÁLÓ-nak az anyagát. Sok (jó)
szakemberrel kellett sokat egyeztetnünk ahhoz, hogy sikerüljön olyan keresztmetszeti képet adni a
regionális- és kistérségi szociálpolitikáról és a szociális munka praxisközeli kérdéseiről, amely ha nem is
reprezentatív, de legalábbis figyelemreméltó legyen.
Egyre több kistérségi társulás jön
létre Magyarországon.
Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény ihletése alapján így próbálják meg túlélni a főként szociális és
alapfokú oktatási intézmények a
változó gazdasági társadalmi és finanszírozási viszonyokat. Példa
mindenre akad: sok helyen a kistérségi társulás egy újabb letudott
feladat a fenntartó részéről, a szervezési alapelvek a minimum kiadások mentén valósulnak meg. Másrészről vannak helyek, ahol körültekintően járnak el: a változó körülmények között is jut pénz, szolgáltatás, idő, infrastruktúra.
Az EU alapelvek lassan csordogálnak le Magyarországra. Összeállításunkban a kistérségi kérdések szociális vetületeit kíséreljük meg bemutatni közel- és távol-; alul- és felülnézetből.
Ez a szám ezért némileg másképp
is tematikus, mint a korábbiak: a
jogalkotástól és a jogi szabályozástól a praxisig feszül az az ív, aminek mentén e számunk írásait egymás mellé rendeztük.
Reményeink szerint empátiás átgondolásra is lehetőséget teremtünk: az igazgatási szakemberek is
gondolkodnak majd kicsit a gyakorló családgondozó, vagy szociális
gondozó fejével és vica versa…
FARKAS W. ATTILA
Szerkesztő
< farkas.attesz@gmail.com >

KISTÉRSÉGI
ISTÉRSÉGI SZINTŰ
SZINTŰ ELLÁTÁSOK
ELLÁTÁSOK
LÉTREHOZÁSÁNAK LÉPÉSEI
LÉPÉSEI

Szociálpolitikai szakértőként már
2004 (a kistérségi társulásról szóló
tv elfogadása) óta figyelemmel kísérjük a kistérségek szociális ellátásainak szerveződését, a települések hozzáállását ehhez az új típusú
ellátási formához.
Az elmúlt években 12 kistérség életébe volt módunk különböző
mélységben belelátni. Kaptunk olyan feladatot, hogy dolgozzuk ki az
adott kistérség ellátórendszerét, és
segítsük az egész átalakítási folyamatot, de megbízásaink többsége
abból adódott, hogy a már létrehozott struktúra ill. intézmények működésével problémák merültek fel.
Tapasztalatainkat gazdagította,
hogy egyikünk a szociális igazgatásban dolgozik és munkájának része a kistérségi ellátások szervezése, másikunk pedig egy kistérségi
társulás által fenntartott szociális
intézmény vezetője.
Az alábbiakban a kistérségek jogi
szabályozásának áttekintése után
arról írunk, hogy milyen lépéseket
tartunk követendőnek ahhoz, hogy
egy kistérség a szociális ellátását
az adott viszonyoknak legmegfelelőbben alakítsa ki.

Közvetlenül nem fogalmazódott
meg célként, de a törvény szelleméből kikövetkeztethető, hogy a
szabályozás célja a közszolgáltatások biztosításának hatékonyabb
struktúrában történő megszervezése.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény (nevezzük
az egyszerűség kedvéért kistérségi
törvény
a településeket 168
törvénynek)
vény
kistérségbe osztotta be.
A település az önkormányzati választásokat követő 180 napon belül kérheti másik kistérségbe történő átsorolását, de ezen kívül csak
a kistérségi törvényben szabályozott kistérségi többcélú társulásban vehet részt.
Egy település csak egy kistérségi
társulásnak lehet a tagja, de a kistérség közszolgáltatást biztosíthat
a kistérséghez nem tartozó önkormányzat részére is, külön megállapodás alapján.
A többcélú kistérségi társulás a törvény erejénél fogva, automatikusan
nem jön létre, hisz a jogszabály
csak a társulás létrehozásának lehetőségét és kereteit adja meg.
A többcélú kistérségi társulás tényleges létrehozásához szükséges
hogy:


(1.) Kistérségek jogi szabályozása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló
jogszabály létrehozását 20032004. években több modellkísérlet
előzte meg. Ezek tapasztalati alapján, illetve a már működő közszolgáltatások biztosítására létrehozott
önkormányzati társulások tapasztalati alapján született meg a települési önkormányzatok többcé
többcélú
célú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény.
A törvény célja az alábbiakban foglalható össze:

A kistérségi társulások intézményesítése;

A kistérségek összehangolt fejlesztése;
Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítése.



a többcélú kistérségi társulási
megállapodást a kistérségbe
tartozó települések képviselőtestületeinek több mint a fele,
de legalább 2 képviselő-testület
minősített többséggel jóváhagyja. A területfejlesztési feladatok
vállalása esetén a kistérségbe
tartozó települések képviselőtestületeinek mindegyike (a továbbiakban: a társulás tagja)
jóváhagyása szükséges.
A többcélú kistérségi társulási
megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszámának meg kell haladnia a kistérség lakosságszámának 60%át. Ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó
települések számának 60%-át,
úgy az együttes lakosságszám
50 %-át kell meghaladni.
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A létrejött kistérségi társulást a
megalakulást követően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának nyilvántartásba kell vennie.

A többcélú kistérségi társuláshoz
csatlakozni bármikor lehet, amenynyiben a csatlakozni kívánó település az adott kistérségbe sorolja be
a törvény. Kilépni viszont csak január 1-jével van lehetőség úgy,
hogy a szándékot 6 hónappal előbb
be kell jelenteni a kistérségi társulás tagjainak.
A kilépéshez és a csatlakozáshoz
egyaránt a település képviselő-testületének minősített döntése szükséges.
A többcélú kistérségi társulások 18
közszolgáltatáshoz tartozó feladat,
hatáskör biztosítását vállalhatják
fel, az oktatás-neveléstől kezdve a
hulladékkezelésen át egészen a területfejlesztésig. A vállalható közszolgáltatások közül most csak a
szociális, valamint a család- gyermek- és ifjúságvédelem területén
történő együttműködés lehetőségeivel kívánunk foglalkozni. A kistérségi törvény a közös feladatellátás
biztosítása esetén az éves költségvetési törvényben kiegészítő és
ösztönző támogatást biztosít, amennyiben az ellátás megfelel bizonyos előírásoknak.
A jogszabály megteremti a feltételeit a szociális, a család-, gyermek- és
ifjúságvédelem területén az együttműködésnek, de további megkötéseket is tartalmaz a szociális területre vonatkozóan. Ennek alapján a
többcélú kistérségi társulás a kistérségi szintű feladatellátás biztosí-
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tásáért kiegészítő normatív támogatásra jogosult.
„Társulás intézményfenntartóként,
vagy szervező tevékenységével biztosítja - e feladatot vállaló valamennyi települési önkormányzatra
kiterjedően - a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását. A Társulás támogatásra akkor jogosult,
ha a szociális alapszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan az Sztv.
alapján a szociális alapszolgáltatások, és szakosított ellátások közül
legalább 3 ellátást kistérségi szinten biztosít.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló
2004. évi CVII. tv. nem határozza
meg konkrétan, hogy mely feladatokat lehet, vagy kell kistérségi
szinten biztosítani, viszont a költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza azon ellátások körét, melyek kistérségi szintű biztosítása esetén kiegészítő normatív támogatás vehető igénybe.
A költségvetési törvény alapján kiegészítő normatív támogatás vehető
igénybe az alábbi szociális ellátások kistérségi szinten történő biztosítása esetében:

családsegítés,

szociális étkeztetés,

házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

közösségi ellátások,

támogató szolgáltatás,

nappali ellátás,

idősek ápolását-gondozását
biztosító ellátás,

fogyatékosok szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és
hajléktalanok átmeneti ellátása.
A gyermek– illetve ifjúságvédelem
területén is meghatározottak azok
a területek, amelyek ellátását a jogszabályok előnyben részesítik, illetve e feltételek fennállta esetén vehető igénybe kiegészítő normatív
támogatás.
Ennek alapján, a gyermekvédelmi
területen kiegészítő normatív támogatás igényelhető:





a gyermekjóléti ellátásra.
a gyermekek napközbeni ellátására, és
a gyermekek, átmenti ellátására.

A gyermekek átmenti ellátása kistérségi szintű biztosítása esetében

eltérő a kiegészítő támogatás akkor, ha valamennyi (a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
foglalt) ellátást kistérségi szinten
biztosítják, és más akkor, ha csak
egy-egy ellátás valósul meg kistérségi szinten.
A gyermekjóléti területen nincs hasonló megkötés, mint a szociális ellátások területén megvalósuló együttműködések esetében, ezen a
területen egy ellátás közös biztosítása is elegendő a kiegészítő normatív támogatás igénybevételéhez.
Meghatározó szabály a kistérségi
szociális ellátások esetében, hogy
kiegészítő normatív támogatás
csak azon ellátásokra igényelhető
melyek kistérségi szintű biztosításában a társulásban résztvevő települések legalább 50 %-a részt vesz,
és az ellátással a társulás összes
lakosságának 60 %-a érintett, vagy
a települések 60 %-a vesz részt és
az ellátással érintett lakosság aránya eléri a kistérség összes lakosságszámának 60 %-át.
A kistérségi szintű közszolgáltatások formáit is szabályozza a költségvetési törvény.
A szociális területen 4 formában
működhet intézmény :
1.) kistérség által fenntartott intézmény (ek) útján
2.) intézményfenntartó társulás(ok)
útján
3.) a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.
tv. 120-122. §-ban és a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. 96-97.
§-ában rögzített nem állami vagy
önkormányzati fenntartóval kötött
ellátási szerződés útján, illetve
4.) a székhely önkormányzat illetve
a kistérségi társulásban résztvevő
önkormányzat által fenntartott intézmény útján.
A költségvetési törvény tartalmazza, hogy az egyes ellátások esetében a fent felsoroltak közül melyik
forma esetében igényelhető kiegészítő normatív támogatás. Vannak ellátások ahol csak bizonyos
formákat fogad el és támogat a jogszabály. Ilyen pl. az idősek ápolását-gondozását biztosító ellátás, ahol csak a kistérség által fenntartott intézmény esetében igényel-
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hető kiegészítő támogatás.
Amennyiben az ellátást a kistérség
az előzőekben ismertetett 2. pont
szerinti intézményfenntartó társulás útján biztosítja, az így létrehozott intézményi társulásnak meg
kell felelnie a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti előírásoknak.
Amennyiben a kistérség már ellátást nyújtó intézmény fenntartását
veszi át, és annak működését kiterjeszti a teljes kistérségre, vagy annak egy részére, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
alapján az intézményt meg kell
szüntetni.
A támogatás mértéke nem azonos
az egyes formák esetében: a kiegészítő támogatás a kistérség által
fenntartott intézmény esetében a
legmagasabb, és az ellátási szerződés és a székhely, vagy társult önkormányzat intézményének útján
biztosított ellátás esetében a legalacsonyabban támogatott. Az eltérés mértéke elérheti, sőt meghaladhatja az 50 %-ot.
(2.)
2.) A kistérségi szintű ellátás létrehozásának lépései
A kistérségi szinten biztosított közszolgáltatások létrehozása és a későbbi zavartalan működése érdekében fontos kiemelt figyelmet fordítani az előkészítésre. Különösen
igaz ez a szociális és gyermekjóléti
területen történő együttműködések
esetében. A kistérségi szinten megszervezett ellátásoktól mind a fenntartó mind az ellátást igénybevevő
pozitív változásokat remél, és az ellátás színvonalának, illetve hatékonyságának csökkenését - még
ha az átmeneti jellegű is - nehezen
tolerálják.
A nem kellő alapossággal előkészített és kialakított kistérségi ellátás megváltoztatása, sokkal nagyobb energiát igényel és sokkal
több feszültséggel járhat, mint az
önkormányzati szinten szervezett
szolgáltatások kistérségi szintre integrálása.
Tapasztalataink szerint a kistérségi
ellátások kialakításánál az alábbi
lépéseket célszerű betartani.

Az ellátás típusa

Családsegítés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Közösségi ellátások
Támogató szolgáltatás
Nappali ellátás
Idősek ápolását-gondozását biztosító ellátás
Fogyatékosok szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és hajléktalanok átmeneti ellátása
Gyermekjóléti ellátás
Gyermekek napközbeni
ellátása
Gyermekek átmenti ellátása

Az ellátás biztosításának módja
4.) Székhely
önkormány1.) Kistér2.) Intézzat, vagy más
ségi fennmény3.) Ellátási
társult önkortartású
fenntartó szerződés
mányzat által
intézmény
társulás
útján
fenntartott
útján
útján
intézmény
útján
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

0

0

X

X

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

X = az ellátás kistérségi szinten történő biztosítására kiegészítő normatív támogatás igényelhető
0 = kiegészítő normatív támogatás nem vehető igénybe

a.) A kistérségi szándék megszületése az együttműködésre

b.) A települési szándék megszületése

A többcélú kistérségi társulás létrejöttekor megfogalmazódik, hogy milyen területen kívánnak együttműködni. Alapvetően a területfejlesztés mindig prioritást élvez a kistérségi társulások együttműködései
tekintetében, de miután a kiegészítő normatív támogatás igénybevételének jogszabályi feltétele, hogy
legalább 3 terülten szükséges az együttműködés biztosítása, így az együttműködés területeinek kiválasztása minden esetben jelentős
dilemmát okoz.
Az együttműködés területeinek kiválasztása szempontjából nem elhanyagolható, hogy mely közszolgáltatások kistérségi biztosítása esetében vehető igénybe kiegészítő
normatív támogatás. Ezen a téren
a szociális és gyermekjóléti ellátások kedvező megítélés alá esnek.
Ebben a szakaszban célszerű csak
a közszolgáltatások általános területeit meghatározni, mint például
szociális ellátások, oktatás stb.

A kistérségi társulás döntését követően a településeknek is szükséges
a döntése, melyben jóváhagyják az
együttműködés területeit. Ezzel a
döntéssel válik véglegessé az egyes területeken a kistérségi együttműködés, illetve annak kialakításának lehetősége.
c.) Helyzetelemzés
Mielőtt sor kerülne konkrét ellátások meghatározására. mindenképpen szükséges annak megvizsgálása, hogy az egyes társult települések ellátásai milyen szinten állnak,
és mely ellátások iránt milyen az igény egyes településeken. Általános hibaként jelentkezik a kistérségeknél, hogy előzetes ismeret, elemzés nélkül meghatározzák azon
ellátások körét, melyeket kistérségi
szinten kívánnak biztosítani, és a
településenként eltérő színvonalú
ellátások integrálása kistérségi
szintre jelentős, sőt időnként meg-
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oldhatatlan feszültséget okoz a társult települések között.
A későbbiekben külön is foglalkozunk a helyzetelemzéssel, mert véleményünk és tapasztalatunk szerint a kiegyensúlyozott és stabil együttműködés alapja a mélyreható
és alapos helyzetelemzés.
d.) Tervezés
A helyzetelemzést követően kerülhet sor a kistérségi szinten megvalósítható ellátások körének meghatározására, és az egyes ellátások
biztosításának lehetséges struktúráinak bemutatására.
Az előzőekben már ismertettük,
hogy az ellátást a kistérség többféle módon is biztosíthatja, melyek akár kombináltan a kistérség egyes
területeire eltérő módon is alkalmazhatóak. A tervezés során arra
kell törekedni, hogy lehetőleg minden lehetséges alternatívát megvizsgáljunk és bemutassunk, külön
kiemelve az egyes struktúra előnyeit és hátrányait.
e.) A többcélú kistérségi társulás
konkrét döntése az együttműködés területeire és formájára
A helyzetelemzés és a tervezés ismeretében a kistérségi tanács feladata és hatásköre a konkrét együttműködési területek és azok formáinak meghatározása. A döntés előkészítése során célszerű valamenynyi településsel egyeztetni a közösen biztosítandó feladatokról, és a
feladatellátás módjáról. A konkrét
döntést csak akkor célszerű meghozni, ha már konszenzus jött létre
a társult települések között, mely
folyamatos egyeztetést igényel.
Csak akkor lehet hatékony a közös
feladatellátás, ha egyetlen, a közös
feladatellátásban résztvevő település sem érzi úgy, hogy vesztese a
kistérségi együttműködésnek.
f.) Települési döntés a konkrét ellátások kistérségi szintű biztosítására
A többcélú kistérségi társulás döntését követően a települési önkormányzatoknak is határozattal kell
elfogadniuk, hogy mely konkrét
szociális- és gyermekjóléti ellátásokat kívánják kistérségi szinten biztosítani, és milyen formában. A
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képviselő testület ezen határozata
teremti meg a jogalapot a munkaügyi feladatok elvégzéséhez. Az ellátás biztosításában közreműködő
alkalmazottakkal ezt követően lehet közölni a változás tényét és nyilatkoztatni őket arról, hogy a jövőben, az új struktúrában vállalják-e
a feladat ellátását. Amennyiben a
munkavégzés helye és az elvégzendő feladatkör nem változik, a munkavállaló, ha nem vállalja az új intézményben a munkavégzést, végkielégítésre nem lesz jogosult.
g.) Működési engedély iránti kérelem benyújtása
A települési döntéseket követően a
személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális
vállalkozás engedélyezéséről szóló
188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
alapján kezdeményezni kell a működési engedély kiadását. Amenynyiben új intézmény, vagy önkormányzati fenntartásban működő intézmény kistérségi fenntartásba
kerül, akkor teljesen új működési
engedélyt kell kiadni. A működési
engedély módosítását kell kezdeményezni akkor, ha az ellátási terület, vagy az ellátott feladatok változnak. Ebben az esetben az engedélyezési eljárás során az eljáró hatóság csak a változások tekintetében vizsgálja a jogszabályi megfelelést.
Figyelembe kell venni, hogy a működési engedély kiadására az eljáró hatóságnak 30 nap áll rendelkezésre, melybe nem számít bele az
egyéb szakhatóságok véleményének beszerzése, mely a tapasztalatok szerint szintén 30 nap körüli időt igényel. Reálisan a jogerős működési engedély megszerzésére 60
nap szükséges. A kistérségi ellátás
megkezdését tehát ennek alapján
célszerű meghatározni, addig is az
önkormányzatok által biztosított ellátásoknak működniük kell.
h.) A települési szinten működő
intézmények megszüntetése
(Áht)

A kistérségi szintű ellátások biztosításáról szóló települési döntések
megszületésével egyidejűleg az önkormányzat részére biztosított ellátásokat meg kell szüntetni. Amenynyiben az ellátást az önkormányzat
saját intézménye útján biztosította,
az intézmény megszüntetéséről is
dönteni kell. Akkor is, ha az intézmény továbbra is szinte azonos formában működik (pl. csak az ellátási területe bővül) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXII. Törvény alapján az intézmény megszűnik, ha a fenntartója megváltozik.
Amennyiben a kistérségi szinten
biztosítandó ellátást/ellátásokat az
önkormányzat ellátási szerződés alapján biztosította az ellátási szerződés felbontásáról, megszüntetéséről kell gondoskodik.
Az intézmény megszüntetését célszerű a kistérségi ellátásokra vonatkozó jogerős működési engedélyhez kötni.
i.) A települési szinten működő ellátások működési engedélyének
visszavonásának kezdeményezése
A kistérségi kiegészítő normatív támogatás igénylésének feltétele,
hogy a kistérségi együttműködésben résztvevő települések a kistérségi együttműködés keretében biztosított ellátásokra ne rendelkezzenek működési engedéllyel, illetve
ellátási szerződéssel.
Az ellátásra vonatkozó működési
engedély visszavonását csak a kistérségi szintű ellátás működési engedélyének kiadását követően célszerű kezdeményezni, hisz a költségvetési törvényben 3. számú
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tésének elkészítése a társulás feladata. Fontos, hogy minden költséget pontosan tervezzenek meg és
minden várható feladatot vegyenek
figyelembe. Nagyon sok esetben előfordul, hogy a kistérségi feladatellátásból fakadó, látszólag elenyésző költségeket figyelmen kívül
hagyják (pl. utazás esetmegbeszélésre, szakmai segítségnyújtásra) e
költségek, még ha kevésnek tűnnek, éves szinten jelentős terhet
róhatnak az intézményre.

ber megbízható.
Az intézményvezető kiválasztása során a szakmai felkészültségen és
jogszabályi előírásokon túl, fontos
azt is figyelembe venni, hogy az intézményvezető értse és átlássa a
kistérségi együttműködés rendszerét.
A szociális feladatok
kialakításának szereplői


k.) Kiegészítő normatív támogatás
igénylése


mellékletében szereplő normatív
állami támogatások igénylésének
alapvető kritériuma, hogy az ellátás
rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. Amennyiben az önkormányzat által biztosított ellátásra
vonatkozó működési engedélyt a
kistérségi ellátásra kiadott működési engedély jogerőre emelkedése
előtt vonják vissza, a kieső időszakra normatív állami támogatás nem
igényelhető.
j.) Intézményi költségvetés elfogadása
Amennyiben a kistérség a közös
feladatellátás mellett dönt, az így
biztosított ellátásnak is lesznek
költségei, amit a kistérségnek kell
biztosítani. A többcélú kistérségi
társulásnak nincsenek saját bevételei, csak az önkormányzatok befizetései, illetve a feladatellátásra
biztosított - a mindenkori költségvetési törvényben rögzített - állami támogatások. Nagyon fontos feladat
tehát, hogy az ellátás kistérségi
szintű biztosításához megalapozott
költségvetés készüljön.
Egyszerűbb a helyzet, ha az ellátást
a kistérség ellátási szerződés, vagy
a székhely, illetve más társult önkormányzat útján biztosítja, mert
ebben az esetben a szolgáltatást
biztosító elkészíti az ellátás/ellátásokra vonatkozó költségvetést, és
a kistérségnek csak az ellátást igénybe vevő települések közötti felosztásáról kell döntenie.
Nagyobb odafigyelést igényel és
több buktatót rejt az ellátások kistérségi fenntartású intézmény útján
történő biztosítása. A kistérségi
fenntartású intézmény költségve-

A szociális és gyermekjóléti feladatokra a költségevetési törvény 3.
számú melléklete alapján normatív
állami támogatás vehető igénybe,
amennyiben a feladatellátás együttműködés keretében történik a költségvetési törvény 8. számú mellékletében foglalt feltételek szerint kiegészítő támogatás igényelhető.
Az önkormányzatok részére a kistérségi feladatellátás nem elhanyagolható ösztönzője a kiegészítő támogatás, mellyel csökkenthető az
önkormányzatok saját forrásából a
feladatellátásra biztosított összeg.
A kiegészítő normatív támogatás igénylésére minden esetben a többcélú kistérségi társulás a jogosult.
Összetettebb a helyzet a költségvetési törvény 3. számú mellékletében foglalt normatív támogatások
esetében, amikor alapvető szabály,
hogy a normatív állami támogatás
igénylésére a fenntartó jogosult.
Minden esetben ellátásonként kell
vizsgálni a normatív állami támogatás igénylésének szabályait.
A kistérség, az intézményfenntartó
társulás, vagy az ellátási szerződéssel ellátást biztosító szolgáltató, a
normatív állami támogatás igénylésre csak jogerős működési engedély alapján jogosult, és az önkormányzatnak a normatíváról le kell
mondania, amennyiben az ellátást
év közben, kistérségi szinten biztosítják.
l.) Intézményvezető kiválasztása
A kistérség által fenntartott intézmény vezetője pályázat útján alkalmazható, a pályázat lebonyolításának idejére, de maximum egy év időtartamra az intézmény vezetésével megfelelő végzettségű szakem-





Döntéshozók (a Kistérségi Tanács tagjai, akik a társulásban
résztvevő települések polgármesterei),
Igazgatási szakemberek (a települések jegyzői és szociális igazgatás szakemberei),
Szociális intézmények szakemberei,
Civil szervezetek szakemberei
(őket a legritkább esetben vonják be a tervezésbe).

A hatékonyan működő kistérségek
létrehozásának alapfeltétele, hogy
a fenti szereplők képesek legyenek
az un. „kistérségi szintű” gondolkodásra.
Ez a váltás nem kis feladat az „enyém a vár”-tól el kell jutni „a mi
várunk” szemléletéig. Ennek nem
csupán szavakban, hanem tettekben és belső motivációban is meg
kell jelennie.
A polgármesterek nincsenek könynyű helyzetben, mert ők képeznek
hidat a kistérségi tanács és a saját
településük, képviselő testületük
között, és az érdekek kavalkádjában nehéz utat találni.
Célszerű az igazgatás és a személyes gondoskodás szakembereinek
helyzetelemzést végezniük a településeken, és ennek alapján alternatívákat kidolgozni a döntéshozók
számára. Több helyen láttuk, hogy
a szervezés épp fordítottan történt:
a kistérségi tanács döntött, és a
jegyzőknek, intézményvezetőknek
ehhez kellett az új struktúrát kialakítaniuk. A problémák abból adódtak, hogy a polgármesterek döntéseit elsősorban a gazdasági érdekek határozták meg, és másodsorban a szakmai érdekek. Találkoztunk olyan kistérséggel, ahol a gazdasági érdekek olyan erősek voltak, hogy még a jogszabályi elvárásokat is figyelmen kívül hagyták, és
közel húsz millió forint normatív
támogatást kellett visszautalniuk.
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több helyen azonos vagy megközelítőleg lefedi a korábbi járási rendszert, az ebből az időből származó pozitív vagy
negatív tapasztalatok máig
hatnak, és befolyásolják a jelenlegi együttműködés minőségét. Ugyancsak nagy hatással van a kapcsolatokra a
„közös tanács”-i múlt, és az
elmúlt évtizedek fejlesztési,
ellátási sikerei, konfliktusai.
Előfordul, hogy több évtizedes
családi viszály akadályozza
kisebb települések együttműködését. A fenti okokból származó bizalmatlanság és félelem több helyen is megfigyelhető a lakosság körében, és
ez az érzés kiterjedhet a szolgáltatást nyújtó szakemberekre is. Mind a tervezéskor,
mind a szolgáltatások napi
végzése során számolni kell
ezzel a jelenséggel.

Helyzetelemzés
A települések helyzetének elemzéséhez az alábbiakat javasoljuk figyelembe venni:
Társadalmi környezet
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A települések szerkezete:
Milyen a települések infrastruktúrája? Az ország mely részén
helyezkednek el?
Gazdasági jellemzők:
Mi a fő megélhetési forrása az
ott élő embereknek (ipar, mezőgazdaság, turizmus)? A gazdasági mutatók alakulása (stagnálás,
fejlődés, hanyatlás)?
Foglalkoztatás:
Milyen a foglalkoztatás szerkezete, a munkanélküliség mértéke,
a tartós és az átmeneti munkanélküliek aránya, az iskolai végzettség megoszlása a foglalkoztatottak és az álláskeresők körében? Mekkora a fekete munka
mértéke?
Demográfiai adatok /korfa/:
Fontos információkat hordoz, ha
elkészül minden település korfája, és összesített adatként a kistérségé is.
Lakáshelyzet:
Az, hogy ki milyen körülmények
között él, meghatározza a maga
és családja életminőségét. Hatással van a foglalkoztatására,
arra, hogy a gyermeke számára
tudja-e biztosítani a nyugodt tanulás lehetőségét.
Szociális szolgáltatások célcsoportjai:
Kik részesülnek jelenleg ellátásban, és kik azok, akik kimaradtak belőle? Milyen szolgáltatásra
van szükség ahhoz, hogy a látens igényeket is kielégítsék
(inaktívak, depriváltak, devianciák)?
Az együttműködés hagyományai:
A kistérségek kialakítása a leg-



Az ellátás jellemzői


Finanszírozási adatok:
Mennyibe kerülnek a települések által nyújtott szolgáltatások? Finanszírozásuk milyen
mértékben terheli a települési
önkormányzatokat? Mennyi az
állami normatív támogatás, és
mennyi a saját bevétel?
A tervezés során ki kell mutatni
azt is, hogy a társulással menynyivel nő a normatíva, és milyen egyéb költségek merülnek
még fel. Mindenkor figyelemmel kell lenni az aktuális jogi
szabályozásra, különös tekintettel a költségvetési törvényre.
Itt hangsúlyozzuk, hogy a kiegészítő szabályokat is alaposan
tanulmányozni kell, mert rendszerint a kisördögök ott bújnak, és ha nem veszik észre őket, több milliót veszíthetnek a
települések.





A szolgáltatások típusai és szerepe az adott településen:
A helyzetelemzés során a szociális szolgáltatások teljes körét fel
kell mérni, függetlenül attól,
hogy állami vagy más fenntartású a szolgáltató. Ki kell mutatni,
hogy a szolgáltatások kihasználtsága milyen szintű, milyen az
elfogatottsága és megítélése a
településen.
A települések társadalmi környezete, alapvetően meghatározza,
hogy hol, milyen szolgáltatásra
van igény, és a mutatókból következtetni lehet arra is, hogy
közép- illetve hosszabb távon
hogyan változhat ez. Egy kistérségen belül is nagy eltérések lehetnek a települések között. Pl.:
Borsodban találkoztunk olyan
kistérséggel, ahol azonos lakosságszám mellett, az egyik kistelepülésen 67% volt a hatvan éven felüliek száma, míg a másik
faluban 47 % volt a tizennégy év
alattiak száma. Már ebből az egyetlen demográfiai adatból is
jól látható, hogy milyen eltérőek
lehetnek a szolgáltatási igények.
Szolgáltatást végző szervezetek,
fenntartók:
Mint előbb már írtuk, a szolgáltatók teljes körét fel kell mérni, és
tisztázni kell jövőbeni szerepüket is. Ennek finanszírozási hatásai is vannak, mert pl. a civil
szervezetek állami támogatottsága alacsonyabb.
Személyi és tárgyi feltételek:
A feltáró munka során célszerű a
szöveges megfogalmazások mellett táblázatban is bemutatni,
hogy a településen (a tárgyi és
személyi feltételeket illetően) mi
van, minek kellene lennie, és
milyen szintű fejlesztés szükséges a jogszabályi megfeleléshez.
És itt is meg kell jelennie a „kistérségi szemléletnek”, mert a
személyi feltételeknél figyelem-
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be kell venni, hogy egy szakember hány helyen nyújthat ellátást. A személyi és tárgyi feltételek hiánya a szolgáltatás színvonalának romlását eredményezi
és működési engedély kiadásának megtagadásával járhat.
Egyéb, a szolgáltatást befolyásoló tényezők



Koncepció készítés
Az ellátórendszer elemzésére a
SWOT analízis módszerét is alkalmazhatjuk, mely megmutatja a
rendszer előnyeit, hátrányait, rávilágít a rendszerben meglévő lehetőSWOT táblázat

Erősségek
Erősségek







Gyengeségek
Gyengeségek

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiépítettsége. E szolgáltatásokhoz kapcsolódó hatékonyan működő jelzőrendszer.
Kiépített kapcsolat-rendszer a szakemberek között.
A szakemberek tanulási hajlandósága és nyitottsága
az új lehetőségek iránt.
Kezdeményező készség az intézmények részéről.









A tárgyi és személyi feltételek elégtelensége.
A szakemberek túlterheltek, szupervízió nem biztosított.
Hiányzó ellátási formák néhány településeken.
Egyes rászoruló csoportokról (fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) nincs megfelelő adat.
Szociális térkép hiánya.
A települések helyzetéből, adottságaiból származó hátrányok (munkahelyek hiánya).

Lehetőségek
Lehetőségek











Veszélyek
Veszélyek

A hiányzó szociális és gyermekvédelmi ellátások
megszervezése.
Kiegészítő szolgáltatások biztosítása.
(pszichológiai- , jogi tanácsadás)
Civil szervezetekkel való együttműködés, illetve bevonásuk a feladatellátásba.
A társadalmi szolidaritás növelése, önkéntes segítők
bevonása.
Fokozott részvételi hajlandóság a pályázatokon.
Szakmaközi fórumok, az együttműködés hatékonyságának növeléséhez.

Miért fontos a helyzetelemzés?
Megmutatja, hogy az adott időszakban, a kistérségben milyen társadalmi körülmények között, és hogyan működnek a szolgáltatások.
Felszínre kerülhetnek olyan jelenségek, amik addig nem voltak láthatók, illetve nem tulajdonítottak
nekik jelentőséget.
Egy gondosan elkészített helyzetelemzés alapja lehet egy színvonalas és hatékony együttműködésnek.

jellemzői a kistérség ellátórendszerének. Megállapítható, hogy olyan
intézmény-rendszer kialakítására
kell törekedni, amely az önkormányzatok számára (relatíve) gazdaságosan működtethető, és a lehető legnagyobb szakmai eredményességgel, hatékonysággal bír.









Forráshiány miatt nem szervezik meg időre a hiányzó
ellátásokat. (Saját forrás hiány, elégtelen normatív támogatás.)
Pályázati lehetőségek szűkülése, saját erőforrás hiánya
miatt.
A döntéshozók és a szociális szakemberek kommunikációja hiányos, lassú.
Halmozottan hátrányos helyzetű családok számának
növekedése.

ségekre de, bemutatja a veszélyeket is, melyek képesek lerontani a
rendszer működésének hatékonyságát. Ezek az információk valójában útjelzőként is szolgálnak a koncepció készítés során.

A koncepció készítése során szem
előtt kell tartani a társadalmi szükségleteket, a kistérség valós szociális szolgáltatási szükségletét, és
mindezek figyelembe vételével kell
egyeztetni az érdekeket.

Példának álljon itt egy Pest megyei
kistérségben készített felmérés
táblázata (lásd fent).

Az ellátás létrehozása:

A SWOT táblában feltüntetett erős
és gyenge oldalak, a megfogalmazott lehetőségek és veszélyek a felmérés alapján - a legfontosabb

A folyamatban alaposan tovább
kell gondolni az alábbi feladatokat:


Az elfogadott rendszer kialakításának lépéseit részletesen ki
kell dolgozni, hogy gördüléke-
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nyen menjen az új szervezet(ek)
kialakítása. A feladatok megosztása segíthet abban is, hogy valamennyi szereplő magáénak érezze a kistérség ügyét.
A szereplőket folyamatosan tájékoztatni kell, és nélkülözhetetlenek a szükség szerinti egyeztetések.
A szociális szakembereket alaposan felkészíteni, és segíteni
kell, a változások folyamatában.
A tájékoztatás hiánya indokolatlan félelmeket, indulatokat és
bizonytalanságot eredményezhet.
A kistérségi szintű feladatellátás
szinte minden esetben személyes érdekek sérülésével jár együtt. Magasabb vezetői állások
szűnnek meg, a munkatársak
feladatai változhatnak, és esetleg más településre is át kell
járniuk dolgozni.
Az intézményvezetőnek növekszenek a feladatai, ugyanakkor
a vezetői pótlék összege változatlan.
Az új intézmény munkatársai
számára biztosítani kell a rendszeres, közös esetmegbeszéléseket és a szupervíziót. Alapvető fontosságú a munkatársak
motivációja, mert egy kistérségi
intézmény nem attól lesz igazán
„kistérségi”, hogy ezt az alapító
okiratában rögzítették, hanem
attól, hogy a szakemberek képessé válnak a „kistérségi gondolkodásra”. A cél ugyanis:: a
kistérség valamennyi polgára
számára közvetlenül elérhető,
magas színvonalú szociális szolgáltatások megteremtése. A kistérségben élő valamennyi lakos
számára az esélyegyenlőség
biztosítása.
A szociálpolitikai szakértő
feladatai a folyamatban





Helyzetelemzés
Koncepció készítés
Az ellátás létrehozásának segítése

DEÁNNÉ OROSZ ZSUZSA
< orosz.zsu@pr.hu >
DEÁK SÁNDOR
< deak.sanyi@pr.hu >
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SZKTT HSZK ÉS DARSZMI
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, Humán Szolgáltató Központ
és DélDél-alföldi Regionális Szociális
Módszertani Intézmény kijelölése
(a pályázati program rövid összefoglalása)

Előzmények:
2008. július 1-jétől a 3/2008. (IV.
15.) SZMM rendelet értelmében új
struktúrában történik a módszertani feladatellátás. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium ennek érdekében pályázatot hirdetett, melyre intézményünk a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán
Szolgáltató Központ pályázati dokumentumot nyújtott be konzorciumi
partnerségben, a régióban működő
(a fent említett rendelet hatályba
lépése előtt is) módszertani feladatokat ellátó intézményekkel, civil
szervezetekkel. 2008. június 11-én
intézményünk hivatalos értesítést
kapott a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól melyben intézményünk a SZKTT Humán Szolgáltató
Központ által vezetett konzorciumot jelölte ki a dél-alföldi regionális
szociális módszertani feladatok
ellátására.
A megvalósítás helyszíne:
Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye)
A Regionális Konzorcium:
A regionális szociális módszertani
feladatok ellátását a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán
Szolgáltató Központ,
Központ mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósítja meg. A Humán Szolgáltató Központ 1996 óta - önkormányzati fenntartású intézményként - magas szakmai színvonalon
biztosítja szociális alap és szakosított ellátási formák szinte teljes
vertikumát - Szeged városában.
2007-től a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának fenntartásában
kistérségi feladatokat lát el. A Hu-

mán Szolgáltató Központ egysége a
Tabán Családsegítő Közösségi Ház,
Ház
mely 2001 óta a módszertani feladatok ellátását regionális szemlélettel, területi lefedettséggel, a régióban működő családsegítő szolgálatok munkájának összehangolásával valósította meg, és e feladatokat viszi tovább a konzorciumban.
A regionális konzorciumot elsősorban a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályba lépése előtt működő, mindhárom megyét képviselő
módszertani intézményekkel valamint civil fenntartású szervezetekkel közösen tervezzük. Ennek megfelelően:
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja,
Csoportja akik a
hajléktalan ellátás regionális módszertani feladatainak ellátásában 7
éves szakmai tapasztalatra tettek
szert.
 A Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona,
Otthona mely a
Csongrád megyei szociális módszertani feladatok ellátását 1994
óta végzi.
 A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi és Rehabilitációs Központ, melynek munkatársai a Békés megyei szociális módszertani
feladatok ellátásában 7 éves szakmai tapasztalatot szereztek.
 Mentálhigiénés Egyesület, Békés
székhellyel, melynek bevonását a
civil fenntartásban működő intézmények hatékonyabb képviselete,
szakmai munkájuk erősítése valamint az állami és civil szervezetek
munkájának összehangolása érdekében fontosnak gondoltuk. Az Egyesület 2000 óta magas színvonalú, eredményes munkát folytat Békés megyében, a pszichiátriai és
szenvedélybetegeket ellátó intézmények szakmai munkájának segítése érdekében.
Konzorciumi partnerség célja:
A meghatározó törvényi előírásokkal összhangban a módszertani feladatellátás célja, hogy a regionális
módszertan segítse - fenntartótól
függetlenül - az illetékességi területén működő valamennyi szociális
szolgáltató és intézmény szakmai
munkáját. Ennek érdekében:
Szeretnénk az eddig végzett módszertani munka eredményeit és tudásbázisát felhasználva egységes
szemléleten alapuló letisztultabb,
átláthatóbb, összehangoltabb, egy-
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más erőforrásait felhasználni és alkalmazni tudó, az innovatív kezdeményezésekre nyitottabb, hangsúlyosan praxisalapú módszertani tevékenységet végezni a régióban.
Célunk az eddig szétaprózottságot
egyesíteni és a szolgáltatások szakmai munkáját egyenletesen jó színvonalúvá tenni. Mindezt egyenrangú partneri kapcsolatban tervezzük
megvalósítani a konzorcium tagjaival.
Célkitűzéseink:
 A
szociális ágazati szereplők
tervszerű együttműködésének
kialakítása.
 Modellkísérleti programok megvalósítása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet támogatásával.
 A szociális szolgáltatások, ellátások összehangolása, innovatív
működtetésükre javaslatok kidolgozása.
 A komplex szolgáltatások, ellátások elérhetővé tétele a célcsoport valamennyi tagja számára.
Célcsoport:
 Közvetlen célcsoport:
a dél-alföldi régióban működő - állami és civil fenntartású - személyes gondoskodást nyújtó szociális
alap- és szakosított ellátásokat biztosító szolgáltatások fenntartói, vezetői és munkatársai.
 Közvetett célcsoport:
aprófalvakban és külterületeken
élők, idős személyek, hátrányos
helyzetű családok, csoportok, közösségek, hajléktalan személyek,
fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek.
A módszertani feladatok rövid öszszefoglalása:
A szociális szolgáltatások jelenlegi
struktúrájában a hatékony, méretarányos, regionális szintű működés
megvalósulása mellett, területi és
szakterületi módszertani lefedettséget biztosítsunk a szociális szolgáltatások és fenntartóik számára,
valamint a regionális együttműködési struktúránk koncentrált és
költség-hatékony feladatmegvalósítást eredményezzen.
Módszertani tevékenységek:
A konzorciumi partnerségben
résztvevő intézmények tervsze-















rű, összehangolt együttműködésének kialakítása, az együttműködés infrastrukturális hátterének megteremtése, rendszerszemléleten alapuló szakmai
technológia kidolgozása és alkalmazása.
A konzorciumi partnerségben integrált módszertani szolgáltatási
modell kidolgozása.
Partneri kapcsolatban koordinátori hálózat kiépítésével - központi/egységes és speciális szakterületi képzések, tréningek, műhelymunkák megvalósítása.
A projekt keretében közös szakmai adatbázis kidolgozása (szolgáltatások, fenntartásuk, erőforrásaik vonatkozásában). Könynyen kezelhető, átfogó adattárak
létrehozása, amelyek a konzorciumi tagok munkáját hatékonyabbá teszik, és a jövőben mintaként szolgálnak más szervezetek
számára.
A szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézmények fenntartói, vezetői valamint munkatársai számára tényleges szükségletalapú integrált módszertani szolgáltatások szervezése.
A hátrányos helyzetű térségekben tevékenykedő szakemberek
számára kiemelt és speciális szakmai módszertani
segítségnyújtás.
Intézményi
és ágazatközi együttműködési
modell kifejlesztése
a régióban,
mely közvetett célcsoport
magasabb
életminőségének elérése érdekében
összekapcsolja és
összehangolja a szociális, egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási
területen

dolgozók munkáját.
Szakmai tapasztalatok átadása, a
jó gyakorlatok összegyűjtése, továbbítása.
Ennek érdekében: információgyűjtés, kapcsolatfelvétel az intézményekkel és fenntartóikkal, adatbázis készítése ellátási típusonként –
személyi, tárgyi és szakmai kondíciók feltérképezése, megyei/területi
bázisintézmények kialakítása, módszertani szaktanácsadó szolgálat,
szakkönyvtár működtetése, helyszíni látogatások, hírlevelek, módszertani útmutatók készítése, képzési
szolgáltatások biztosítása.


Várható eredmények:
Naprakész, hozzáférhető adatbázis
a szociális szolgáltatásokról és helyzetükről. Szükségletalapú, egyenletes területi elosztású, hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakítása és stabilizálása. A valós igényeknek megfelelő, innovatív, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása az igénybevevők számára.
Az ellátottak életminőségének jelentős javulása a fent leírtak következményeként.
PAPP ISTVÁNNÉ
SZKTT HSZK igazgató
< humanum@invitel.hu >
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A REGIONÁLIS
EGIONÁLIS KRÍZISSZOLGÁLTATÓ MODELL
MODELL
TAPASZTALATAIRÓL
TAPASZTALATAIRÓL

„Im itt a szenvedés belül,
ám ott kívül a magyarázat.”
József Attila
2005-ben a Szociális Minisztérium
és a Nemzeti Családügyi és Szociális Intézet pályázatot hirdetett „Regionális Krízisszolgáltató modell pályázat” címen. Ennek alapján választották ki az ország 7 régiójából
egy-egy Családok Átme
Átmeneti
meneti Otthonát,
ná ami azóta is Krízisközpontként
Krízisközpontként
működik.
A Dél-alföldi régióban intézményünk, a Szeged-Szentmihályon
működő Családok Átmeneti Otthona kapta meg ezt a lehetőséget, 4
fő ellátására.
Hozzánk Bács-Kiskun-, Békés-, és
Csongrád megye kliensei tartoznak.
A feladat újszerűsége abban áll,
hogy a hagyományos CsÁO-ban tartózkodás időtartama (12 hónap + 6
hónap) hosszabbítási lehetőség helyett 30 nap alatt kell megoldani az
akut krízishelyzetet.
krízishelyzetet Ennek a fogalomnak a definiálása nem könnyű,
de a tapasztalatok alapján ezen elsősorban a családon belüli erőszakot értjük.
Így ha a három megye valamelyik
településén bántalmazás történik,
akkor jelzés alapján ide lehet menekíteni a sértettet vagy sértetteket, s a település és az itteni családgondozó közös és szoros együttműködésével azon kell dolgozni,
hogy a problémákat mielőbb orvosolni lehessen. A helyi jelzőrendszeren kívül működik az Országos
Krízis
Kríziskezelő
ziskezelő és Információs Telefonszolgálat
fonszolgálat ingyenes segélyvonala
(06(06-80/ 20 55 20). Őket is lehet
értesíteni az esetről, és keresnek olyan intézményt, ahol minél hamarabb biztonságba lehet helyezni a
kiszolgáltatott egyéneket.
Az OKIT -tal egyébként a krízisközpontok folyamatos kapcsolatban ál-
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lnak, hetenként jelentik az üres férőhelyek számát.
Az akut krízishelyzetben többféle
szakember intenzív együttműködésére van szükség.
Nagy szerepe van a szociális munkatársak mellett a rendőrségnek, a
pszichológusnak, a jogásznak, a
mentálhigiénés szakembernek, a
pedagógusnak.
A gyors ügymenet lebonyolítása azért fontos, mert a tapasztalat azt
mutatja, hogy a bántalmazott az esetek többségében visszatér a bántalmazóhoz, és ezért helyben kell
konszolidálni a helyzetet.
Problémát jelent az is, hogy nem
készíttetnek látleletet a verésről, s
ez akadályozza a rendőrségi feljelentés lehetőségét, valamint rendezetlen a gyermekelhelyezés ügye is,
így a brutális bántalmazó is jogosult a láthatásra, amit nem lehet
tőle megtagadni.
Fontos módszertani feladat az is,
hogy ne csak a bántalmazó féllel
foglalkozzanak a szakemberek, hanem a bántalmazóval is, hogy egy
esetleges békés családegyesítés
létrejöhessen.
Pályázat kezdete óta ennek az új
programnak a megismertetését úgy
végeztük, hogy a 3 megye összes
kistérségét megkerestük, előadást,
megbeszélést tartottunk, írásbeli,
módszertani tájékoztatót juttattunk
el mindenhova.
Ebben a félévben esetkonferencián
dolgoztunk fel mind a 3 megyében
egy ott megtörtént eseményt. Ebbe
belevontuk a Családsegítő Szolgálatok és a Gyermekjóléti Szolgálatok szakembereit is.
A következő félévben kiadványt készítünk, amit szintén minden település e szférában dolgozó munkatársaihoz kívánunk eljuttatni.
Munkánk eredményessége nem
mindig pozitív, ennek dokumentálására két esetet mutatok be: egy sikertelen és egy sikeres történetet.
(A.) Egy sikertelen eset:
ROZIKA TÖRTÉNETE
I. A bekerülés módja
Rozika és kisfia a szomszédos megye egyik városának anyaotthonából került hozzánk. Az ottani intézményvezető keresett fel bennünket, mivel a család közvetlen életveszélynek volt kitéve. Az anyát ugyanis prostitúcióra kényszerítette

az élettársa, és amikor Rozika nem
volt hajlandó engedelmeskedni és
feljelentette az egész bandát, azonnal megfenyegették, hogy megölik,
ha nem vonja vissza feljelentését.
Az ottani kollégák próbálták helyben megoldani az ügyet, de a folyamatos zaklatások és fenyegetések
nyomására kénytelenek voltak más
megoldásban gondolkodni.
Ugyan a család a régiónkban élt eddig, de a visszagondozás lehetősége már a kezdet-kezdetén szinte lehetetlennek tűnt.
II. A befogadás módja
A családot a beküldő otthon hozta
el személygépkocsival, elhozva az
összes holmiját. Az anya nagyon riadt volt, tele volt félelemmel, szorongással. Szorította magához kisfiát, és alig-alig szólalt meg. Ruházata szegényes volt, keze tele volt vágásokból származó hegekkel. Megbeszéltük vele a legszükségesebb
dolgokat, és elhelyeztük a szobájában, amit előkészítettünk a számára.
III. A munka folyamata
Rozika 1977-ben született, szülei
dolgoztak, anyja koppasztó asszony
volt az apja vasmunkás. Három idősebb fiútestvére és két nővére van.
12 éves korában veszítette el édesanyját, majd 14 évesen édesapját
is. A család ekkor teljesen felbomlott, a testvérek az ország különböző részeibe kerültek. 16 évesen követte el első öngyilkossági kísérletét, és az eddig róla gondoskodó rokon asszony lemondott a neveléséről. Rozika férjhez ment egy 30 év
feletti férfihez, aki magával vitte
egy nagyvárosba, ahol öt évig éltek
együtt. Kezdetben a férfi mindenben támogatta, anyagilag is jó körülmények között éltek. A férj nemesfém kereskedéssel foglalkozott. Később az üzleti tevékenység
akadozni kezdett, ekkor kezdődtek
a problémák, egyre többször bántalmazta feleségét. Később el kellett adniuk a lakást, teljesen elszegényedtek, végül az utcára kerültek. Ez idő alatt ismerkedett meg
későbbi gyermeke apjával, akihez
elköltözött egy másik városba. Mivel pénzük nem volt a férfi felszólította, hogy álljon ki az országútra
és így keresse meg a megélhetéshez szükséges összeget. Annak
reményében, hogy lakást tudnak
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vásárolni kezdetben ő is ráállt erre
a tevékenységre. Hónapokon keresztül nem kapott egy fillért sem,
az élettárs viszont egyre brutálisabban viselkedett vele. Többször
megszökött, majd megtalálták és
megverték. Ezután fordult a rendőrséghez. Feljelentést tett és a férfi
egy évet börtönben töltött. A szabadulás után újra kényszeríteni akarta a prostitúcióra, de Rozika
közben teherbe esett és egy barátnőjéhez szökött egy másik városba,
aki azt ajánlotta neki, hogy költözzön be egy otthonba. Mielőtt hozzánk került már több anyaotthont
végigjárt
A gondozási folyamat elején még
szinte napi telefonos kapcsolatban
álltunk a helyi kollégákkal, hiszen
Rozika jövedelmei és papírjai tisztázatlanok voltak. A számára küldött pénzeket is az ottani kollégák
segítségével tudtuk hozzá eljuttatni.
A fizikális és mentális megerősítés
mellett a további élethez nélkülözhetetlen jövedelmek igazolása és
elintézése volt a fő feladata a szakmai csoportnak. Miután megismertük Rozika történetét, kezdhettünk
azon gondolkodni, egyáltalán mire
is jogosult. Az intézmény jogásza
segítségével sikerült elintézni az
özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást,
mivel a volt férj időközben meghalt
és így a gyermek az ő nevét viseli.
Beláttuk, hogy a krízis-modell kísérlet időtartama alatt nem tudjuk kigondozni őket a kapcsolati rendszer teljes hiánya, valamint az ügyintézési gyakorlatlanság, járatlanság miatt. Ezt követően abban a
megoldásban gondolkodtunk, hogy
itt próbálunk neki munkahelyet keresni, és a munkabér és az egyéb
juttatásokkal képes lehet egy albérletet fenntartani. Két munkahelyen
is próbálkozott, de ezek csak rövid
ideig tartottak.
Mivel sikerült munkát találni, ezért
a gyermek bölcsődei elhelyezése is
megoldódott. Ez a kisfiú fejlődésére
is nagyon jó hatással volt.
A munkavállalással kapcsolatos kudarcok, valamint rossz kimenetelű
párkapcsolatok újra depresszióssá
tették az anyát. Nehezebben működött együtt a szakemberekkel, a
többi bennlakóval is megromlott a
kapcsolata. Annyira érzékennyé
vált, hogy a jóindulatú tanácsokat
is támadásnak vélte. Ő maga is

megfogalmazta, hogy már nehezen
viseli az intézményi létet és alkalmazkodást. Problémáinak oldásához egyre többször az alkoholt hívta segítségül, ami beköltözésekor
egyáltalán nem volt jellemző. Sajnos, ezt a negatív viselkedési formát előhívta és erősítette egy másik anya, aki beköltözésétől folyamatosan fogyasztott alkoholt, és
Rozikával együtt jártak szórakozó
helyekre.
Igyekeztünk a múltból olyan kapcsolatokat felkutatni, amelyek pozitív irányba segíthetik Rozika további életét. Nagyon nehéz volt, de egy
régebbi budapesti anyaotthonban
megismert barátnővel sikerült felvennie a kapcsolatot. Az, hogy mégse lett semmi ebből a dologból, talán minősítette is a régi viszonyokat, és jó tanulásnak számított a jövőt illetően.
IV. Az eset lezárása
Rozika miután az alkoholista barátnője kiköltözött, egyre deviánsabbá
vált. Többször volt agresszív. Egy alkalommal eltávozásra ment hétvégén, ehhez a másik városban élő
barátnőhöz, ahonnan nem tért viszsza, csak üzenetet hagyott, hogy új
életet kezdenek együtt. Miután mi
bizonytalannak véltük ezt az „új élet programot”, és nem tudtuk az anya és gyermek tartózkodási helyét, így rendőrségi körözést kértünk. A rendőrség meg is találta őket, de Rozika nem járult hozzá,
hogy mi is megtudjuk, hogy hol vannak. Néhány héttel később megjelent a nálunk hagyott holmijáért, és
közölte, hogy visszatért abba az anyaotthonba, ahonnan hozzánk jött.
***
(B.) Egy sikeres eset:
EDIT TÖRTÉNETE
I. A bekerülés módja
Edit bekerülését otthonunkba a települési gyámügyi előadó kezdeményezte abból az okból, hogy az aszszonyt a férje folyamatosan tettlegesen bántalmazta. Egy alkalommal a feleség visszaütött, és ezzel
elszabadult a pokol. A gyermekek
végignézték az eseményeket, és
nagyon megrémültek. A férj ezután
visszavonult a szobájába. A következő napon újra összevitáztak és
ebből újabb verekedés lett. Az aszszony a szakadó hóesésben elme-

nekült otthonról, több órát töltött a
vasútállomáson, majd hazatért. A
veszekedések állandósultak, a férfi
ököllel a nő oldalába vágott, fojtogatta, a hátára öntötte a forró kávét. Az asszony ezek után kért segítséget az önkormányzat gyámügyi
előadójától, aki azonnal támogatásáról biztosította. Javasolta, hogy
hozza el a személyes holmijait. Edit
közölte, hogy nem mer hazamenni,
ezért rendőri segítséget kértek. Így
sikerült összepakolni a kisebbik
gyermeket és saját dolgait, majd elhagyták a házat. A nagyobbik közös
gyermekük az apjával maradt.
A gyámügyi előadó telefonon megkeresett bennünket, úgy érezte,
hogy pillanatnyilag a településen
nem tudják megoldani a problémákat, a felfokozott indulatok miatt.
Maga a település, intézményünktől
mintegy harminc kilométerre van, így
a visszagondozás lehetősége mindenképpen lehetségesnek látszott.
II. A befogadás módja
Az anya gyermekével saját gépkocsiján érkezett hozzánk. A családgondozó azonnal megbeszélte vele
a helyzetet, felmérte, milyen lelki
és idegállapotban van.
Az asszony kimondottan jó megjelenésű, ápolt külsejű volt. Eddigi életében nem állt soha munkaviszonyban, anyagilag folyamatosan függött jól kereső kőműves férjétől, aki
biztonságos pénzügyi hátteret biztosított a család számára, de érzelmileg az anya elmondása szerint
visszaélt helyzetével.
III. A munka folyamata
A családgondozó naponta tartotta telefonon a kapcsolatot
a területileg illetékes
gyámügyessel, aki tájékoztatott a helyben
kialakult helyzetről,
arról, hogy a férj
megbánást mutat, és
szeretné visszaszerezni feleségét és
kisfiát. Ebből fakadóan az asszonyt próbáltuk meginterjúvolni házasságuk korábbi szakaszáról, illetve
megkeresni azokat
az okokat, amelyek
kapcsolatuk megromlásához, a férj
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brutalitásához vezettek. Kiderült,
hogy a férj folyamatos féltékenykedése bizalmatlansága gyengítette
meg közöttük a jó viszonyt, hiszen
a férfi reggeltől estig dolgozott, az
asszony pedig egész nap „otthon”
tartózkodott, így a férj nem tudta
ellenőrizni felesége mozgását, szabad idejét. Ez támasztotta fel gyanakvását.
Az anyával írásban rögzítettük jövőt
illető terveit, azzal a céllal, hogy
mind a modellben működő családgondozó, mind a települési gyámügyes számára ez hivatkozási alapul
szolgál, amivel szembesíteni lehet
a klienst, valamint meghatározza a
vele való foglalkozás módszertani
eszközeit is.
Az anya jelezte, hogy mindenképpen szeretne visszaköltözni a közös
házukba, de el akar válni és addig,
amíg
jogilag
nem tisztázzák
a közös dolgaikat férjével, addig nyugalomban, amennyire
lehet egymástól
külön, de mégis
együtt szeretne
élni. A férj így lehetőséget kap,
hogy bizonyítsa
a változásra való hajlamát, eleget tehet az évek óta tartó ígérgetéseinek.
Ezt a gondolatot
erősíti a kisfiú
apja és lakókörnyezete iránti
kötődése, mely
napról napra erősödött. Kortárscsoportban
való elhelyezése az idő rövidsége miatt nem
volt megvalósítható. A család jelenlegi szétszakadását az édesanya a továbbiakban
szeretetné elkerülni, kiküszöbölni.
Egyéb családi kapcsolatai rendben
vannak, de problémája megoldásában rokonai nem tudnak segíteni
(édesanya, testvérek).
A kliens kísérletet tett az önálló életvitel kialakítására, műköröm-építő tanfolyamra jár, amit szeretne sikeresen elvégezni, ez növelné önbizalmát, magabiztosságát ebben a
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házasságban.
Az anya tisztában van az esetleges
visszaköltözés veszélyeivel, de úgy
gondolja, hogy követhető és betartható közös szabályokkal egy élhető, a dolgok elrendezéséig tartható
életközösséget lehetne kialakítani
férjével. E szabályokat, az apával külső szakember jelenlétében - kellene rögzíteni. Az esetleges védelembe vételi eljárás ezt úgyis indokolttá teszi.

a GYERMEKJÓLÉTI
GYERMEKJÓLÉTI, EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS
ÉS SZOCIÁLIS
SZOCIÁLIS KOORDINÁCIÓ
KOORDINÁCIÓ
SZEGEDEN
ZEGEDEN

IV. Az eset lezárása
Az anya már a beköltözésekor tudta, hogy vissza akar menni. Mind az
érzelmi, mind az anyagi kötődéseik
is ezt támasztották alá, de egyfajta
leckeként elgondolkodtatta a férjet,
hogy létezhet más megoldás is,
mint amiket eddig próbáltak. Az „idegenek” bevonása a család életébe szintén új
dolog volt, valamint a külső
szakemberek
bevonásával
megkötött
„szerződésnek”
is nagyobb lett
így a súlya
mindkét fél részére.
Talán
csak most látták be, hogy belül mennyire abnormálisan élték az életüket,
míg ebből kifelé
szinte
semmi
sem látszott. A
külön töltött idő
mindkét
felet
ráébresztette a
közös
dolgok
fontosságára és
arra, hogy ezért
többet és azt
máshogy
kell
tenni, mint eddig.
A védelembe vételi eljárás pedig,
biztosítani tudja a továbbiakban a
szabályok betartásának külső kontrolját.

DRR. SIPKA
IPKA RÓZSA
ÓZSA
SZKTT Humán Szolgáltató Központ
Családok Átmeneti Otthona
< humanszolg@invitel.hu >

A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény hatálybalépésének
10. évfordulója alkalmából a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdetett „Jó Gyakorlatok a
gyermekvédelemben” címmel. A
Szegedi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat speciális szolgáltatása által beadott program első díjat nyert az
„Egyénre szabott, sajátos szükségletekhez igazodó ellátások kialakítása a szakellátásban” című kategóriában. A program célja egy országos módszertani projekt bemutatása volt, mellyel szakmai síkon
egységes elvárásokat, szabályokat,
működési elveket kellett bemutatni
egy, már jól működő szakmai program nyilvánosságra hozásával.
Jelen írásomban szeretném részletesen, az elméleti és gyakorlati elemek bemutatásával az általam működtetett klinikai szociális koordinációt ismertetni.
Munkám célja: kórházi szociális
munka biztosításával a kiskorúak
veszélyezettségének felismerése, a
válsághelyzetben lévő kismamák azonnali segítése, a pszichés, fizikális bántalmazások, a gyermekekkel
szembeni rossz bánásmód hatékonyabb szűrése, az időbeni beavatkozások, szükséges intézkedések
megtételével a veszélyeztetető tényezők megszüntetése. Közvetlen
cél, hogy felszínre kerüljön minden
(a kiskorút érintő) veszélyezettség,
különös tekintettel a fizikai, szexuális bántalmazásra, az évek óta tartó
pszichés terrorra, az anyagi ellehetetlenülés következtében az éhezésre, az ellátásig rejtett konfliktusokra.
A klinikai szociális koordináció speciális területet ölel fel a gyermekjóléti szolgáltatásban. Célcsoportjai a
kórházakban, klinikákon, rehabili-
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tációs intézményekben bent fekvő,
veszélyeztetett gyermekek és családjaik, a házi gyermekorvosok és
körzeti védőnők látókörében felbukkanó veszélyeztetettségre utaló esetek.
Ide tartoznak a pszichés, szociális válsághelyzetben lévő kismamák, akiknél a magzat
védelmét és jogait is figyelembe kell venni; segíteni a világra érkező
újszülött lehető legharmonikusabb környezetben való felcseperedését. A szociális válsághelyzetben lévő kismamáknál fontos a pszichés vezetés, jogi segítségnyújtás,
szükség esetén anyaotthoni elhelyezésük. Különösen nagyfokú veszélyeztetettséget jelent a gondozatlan, illetve a kiskorú várandósok
helyzete. A velük való munkában
sem a megszületendő gyermek, sem
a kismama érdeke nem sérülhet.
A klinikai ellátás területén belül a
krónikus betegellátás speciális
helyzeteket teremt. A krónikus kisbetegek élete nagy önfegyelmet,
gondos odafigyelést igényel. A gondatlanság itt más szinten jelentkezhet, mint egészséges társaikénál,
hiszen a diéta be nem tartása, a
gyógyszer be nem adása életveszélyes állapotba sodorhatja őket.
Különleges ellátást igényelnek a
pszichiátriai kezelést igénylő, a kamaszkori és a serdülőkori problémákkal küzdő gyermekek is. A pszichiátriai kezelések fő okai többek
között a magatartás és önértékelési zavarok, a családon belüli konfliktusok és a szuiciditás.
A klinikai szociális koordináció célcsoportjába tartozó kiskorúak esetén fellelhető a zavaros családi háttér, a rossz szociális körülmények,
mentális elhanyagolás, nevelési hiányosságok. A meglévő egészségügyi problémát tovább súlyosbíthatja a szülők gondatlansága, pszichés terheltsége, pszichiátriai betegsége, alkohol- és drogfüggősége
is. A gyerekek gyakran úgy érzik,
szeretet nélkül nőnek fel, így keverednek az alkohol-, drog- és a gyermekbűnözés hálójába.
Gyakoriak a krízishelyzetek, a fizikai, szexuális, pszichés bántalmazás. Bekerülnek a tipikus éhezést
mutató gyermekek, a súlyosan

megvertek, illetve a szexuális erőszak áldozatai is. Ezek az esetek
nagy tapintatot, körültekintést, jogszabályi ismereteket igényelnek. A
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi célú
célú
kórházi
kórházi szoci
szociális
ciális munka
munka
megvalósulása, kialakítása minőségi változást
hozott a Gyermekjóléti
Központunk számára.
Kialakításának legalapvetőbb oka a jelzőrendszer bővítése, a kommunikáció hatékonyabbá és gördülékenyebbé
tétele az egészségügyi
intézmények és Központunk között. Szeged
magas szintű klinikai
ellátottsága hozta azt a szükségletet, hogy hatékonyabban bekapcsoljuk a klinikákat, kórházakat,
ambulanciákat, gyermek és felnőtt
ideggondozókat, rehabilitációs intézményeket, gyermekorvosi rendelőket, a jelzőrendszer tagjai közé. Bár a jelzés megtétele törvényi
kötelezettség az egészségügyi
szakemberek számára, a klinikai
szociális munka kialakítása előtt ez
nagyon minimálisan, a legsúlyosabb estekre korlátozódott. Számomra fontos cél volt, hogy az orvosok, egészségügyi szakemberek
tisztában legyenek jelzési kötelezettségükkel a gyermek veszélyeztetettsége esetén, pontosan tudják, mikor, milyen esetekben hová
kell jelezniük. Ez a cél, a tulajdonképpeni eszköz a klinikai szociális
koordináció céljainak megvalósításában.
A törvényi keretek pontosan meghatározzák mindkét fél számára a
teendőket, ennek a gyakorlatban
való megvalósulása nem volt mindig zökkenőmentes. Ez az ellátási
forma teljesen új, speciális területet érintett, sok nehézséggel járt a
minőségi munka kiépítése. Számolni kellett az orvosok bizalmatlanságával, túlterheltségével, meg kellet
győzni az egészségügyi szakdolgozókat az ellátás szükségességéről,
arról, hogy a kórházi szociális munka hozzájárul kis betegeik tartós
gyógyulásához, rehabilitációjához.
A bizalom megnyerésével, az állandó jelenléttel, a magas szintű szolgáltatások biztosításával, az állandó visszajelzésekkel sikerült elérni,
hogy Szegeden a klinikák a jelző-

rendszer egyik legfontosabb, legpontosabb tagjává váltak.
A gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkát a Gyermekjóléti szolgálat 2002.május 1-től, pályázat útján kezdte el működtetni. Majd a
törvényi rendelkezések változásával tovább fejlődhetett a mi ellátási
formánk is, így 2004. februárjától,
megelőzve ezzel sok települést,
már heti 40 órát biztosítottak az ellátásra. A program elején, első nagyon fontos lépésként együttműködési megállapodásokat kötöttünk
Szeged város klinikáival, kórházakkal, ambulanciákkal. A gyermekjóléti szolgálat vállalta, hogy az ellátás során az 1997.évi XXXI. tv.-ben
foglalt gyermekjóléti alapellátások
igénybevételét közvetíti, az egzisztenciális vagy bántalmazási krízishelyzetben került, rászorult gyermekeknek, anyáknak a helyi Családok
Átmeneti Otthonában való otthonszerű elhelyezését segíti. A szociális- és válsághelyzetben lévő gyermekágyas-, vagy fiatalkorú anyák
újszülöttjei számára biztosítja a
speciális szolgáltatást, illetve kórházi állományban lévő - abúzust,
súlyos elhanyagolást szenvedett kiskorúak esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. Az egészségügyi intézmények vállalták a munkavégzéshez szükséges helyiségek
biztosítását, a szakmai együttműködést. Mára már a régió összes egészségügyi intézménye, mely gyermekek gyógyításával foglalkozik ide értve az ambulanciákat, szakellátásokat, körzeti gyermekorvosi és
védőnői ellátásokat - együttműködnek velünk, valamint a szülészetnőgyógyászatok, felnőtt pszichiátriai osztályok és ideggondozók, addiktológiai részleg, illetve a Drogambulancia is. A napi szakmai
munka megvalósításához a jelzőrendszer széles csoportja is hozzájárul, így a jegyzői gyermekvédelmi
csoporttok, gyámhivatalok, a hivatásos pártfogói hálózat, rendőrség,
bíróság, egyéb gyermekjóléti szolgálatok. Ezeken felül civil karitatív
szervek is részt vesznek a munkában.
A kialakult gyakorlat legfőbb indoka
az egészségügyi okokból veszélyeztetett kiskorúak magas száma, a
magatartási, beilleszkedési zavaros, nevelési okból veszélyeztetett,
bántalmazott kiskorúak magas aránya az ellátottak között. Éves szin-
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ten 515 családnak, ebből 106 kismamának, illetve 409 kiskorú gyermeknek nyújtok szolgáltatást. Ez
2007. évi adat, ezen adatok éves
szinten emelkedő tendenciát mutatnak. Ezzel a létszámmal emelem
meg a Gyermekjóléti központ ellátottjainak a létszámát, ezen felül
126 önkéntesnek is segítséget
nyújtottam.
Az általam biztosított szolgáltatásokat a gyermekjóléti szolgálat családgondozóként, egyenként próbálta biztosítani, de az együttműködés
hiánya, az egészségügyben dolgozó
szakemberek túlterheltsége, ezen irányú hiányos ismeretei gátolták a
minőségi szolgáltatást. Ezen kívül a
kórházi szociális munka kialakulása előtt csak a gyermekjóléti szolgáltatás ellátottjai számára volt elérhető a segítség. A kötelező jelzések elmaradtak, illetve a legszükségesebbekre korlátozódtak. Szervezési szükségletként merült fel az operatív koordináció a gyermekjóléti
egészségügyi munkát végző szakemberek, rendszerek között, illetve
azok összefogása. Szakmai koncepciók kidolgozása, az ellenőrzés
rendszerének meghatározása, értékelés, eredményfelmérés szempontjainak átfoghatóbb egészségügyi és szociális együttműködés
megszervezése, territoriális szerveződés és koordináció. A gyermekjóléti egészségügyi koordinációval
nőtt az ellátottak köre , a jelzőrendszer fejlesztésével az együttműködő felek minőségi támogatást kapnak a munkájukhoz, segítve ezzel
az alapellátás, a szakellátás, és a
hatóságok működését is.
A gyermekvédelmi célú kórházi szociális munka minőségileg befolyásolja a gyermekjóléti szolgáltatásokat, hozzájárul a hatósági döntésekhez. Hatékonyan beépült az alapellátásba, a gyors visszajelzések
eredményeként
tovább fejlődött
az együttműködés az egészségügyi szolgáltatók jelzőrendszeri tagjaival.
A gyermekvédelmi célú kórházi szociális
munkát a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Humán
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Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálat speciális szolgáltatatásként nyújtja a szegedi kistérség
közigazgatási területén található
települések számára. A települések
közül Dóc, Zsombó, Domaszék,
Szatymaz tartozik az ellátottak közé. Szeged a Dél–Alföldi Régió legnagyobb városa, az ország egyik
legjelentősebb kulturális, közoktatatási, egészségügyi, tudományos
központja. Mint regionális klinikai
központ, több területről vonzza a
gyógyulni vágyó kisbetegeket, így a
Dél-Alföldi régió megyéi is bekapcsolódnak a munkámba.
A beérkező jelzések alapján javaslatot teszek az eset jellegétől függően az alapellátásra, védelembe
vételre, krízis esetén ideiglenes hatályú elhelyezésre. A gyermekjóléti
központ ellátottjai számára biztosíttatom az egészségügyben a gyors időpontokat, osztályos felvételeket.
Kérésemre a gyermekosztályok
tartják a szociálisan, pszichésen, fizikálisan veszélyeztetett kiskorúakat, kismamákat a szükséges intézkedések meghozataláig. A gyermekvédelmi szakemberek számára
szakorvosi konzultációkat szervezek, a szükséges szakorvosi vélemény beszerzésével segítséget
nyújtok a hatékonyabb családgondozáshoz, a kiskorú érdekét jobban
szolgáló döntés meghozatalához..
Ügyeleti időben pszichés, egészségügyi, jogi, mentálhigiénés , családvédelmi tanácsadást folytatok, segítem a hivatalos ügyintézéseket,
tájékoztatást nyújtok a lehetőségekről, módosításokról. A területi
családgondozókkal, körzeti védőnőkkel együttműködve szükség esetén környezettanulmányt készítek.
A jelzések minden esetben írásban
történnek, hiszen a pontos, írásos
információk, tájékoztatások a későbbi ügymenet számára rendkívül
fontosak. A jelzéseket alátámasztom a kezelő orvos által készített
zárójelentésekkel, kórrajz kivonatokkal. Az egészségügyi ellátó rendszer felé is szükséges a gyors, lehetőség szerint az írásos jelzés, helyi
szinten dokumentációk vezetése. A
jó kapcsolati viszonynak köszönhetően betekintést nyerhetek a klinikai adatokba is. Az illetékességi
körbe nem tartozó gyermekek további ellátásának biztosítása érdekében az illetékes gyermekjóléti

szolgálatokhoz, központokhoz irányítok, így jelzőrendszerként is működöm. Szükség esetén a szakellátás felé is tájékoztatással élek.
A komplexen kiépült kórházi szociális munka lehetőséget ad az egészségügyi intézmények és a szociális
ellátó rendszer közötti párbeszédre, aszociális háló bővítésére. Kialakult a hatékony munkaterv, a közös munkaprogram. Munkám keretét a klinikákon kialakított ügyeleti
rend adja, így pontosan tudják, mikor, hol érhetnek el. Részt veszek
rendszeresen a referáló viziteken,
szakmai konzultációkon, így nem
csak a klinikai szociális munkásokkal, hanem a szakorvosokkal, egészségügyi szakdolgozókkal is napi szintű a kapcsolattartásom.
Kiépítettem a városi, térségi, regionális koordinációt. Össze kell fogni
a régió területén dolgozó egészségügyi és szociális szakembereket. A
klinikai szociális koordinátor közös
működési koncepciót, fejlesztési
tervet, ellenőrzési szempontrendszert határozhat meg, képzéseket,
konferenciákat szervez. Szükséges
továbbá a szakmai képviselet létrehozása a javaslattételek meghozatalához.
A gyermekjóléti egészségügyi szociális koordináció a hatékony jelzőrendszerek kiépítésével, a klinikai
együttműködések megvalósulásával a gyermekvédelmi törvényben
előírt célok teljesítését tűztük ki. A
megfelelő párbeszéd kialakulása
az egészségügyi intézményekkel
maradéktalanul sikerült.
A 2002. májusa óta működő gyermekvédelmi célú kórházi szociális
munkáról évente írásban jelentés
készül, és az illetékes felügyeleti
szerv felé továbbítjuk. A mellékelt
statisztikából pontosan láthatóak
az ellátotti arányok, illetve az általam végzett munka számszerű öszszegzése is. A kötelezően megtartott jelzőrendszeri konferenciákon
az addig elért eredményekről, tapasztalatokról előadás formájában
számolunk be a jelzőrendszer tagjainak, illetve meghívás esetén alapítványok, civil szervezetek által
megtartott konferenciákon.

SCHMERÁNÉ
CHMERÁNÉ MÓROCZ VERONIKA
ERONIKA
Klinikai szociális koordinátor
< moroczv@freemail.hu >
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SZOCIÁLIS
ZOCIÁLIS ELLÁTÁSSZERVEZÉS
KISTÉRSÉGI SZINTEN
SZINTEN

A kistérség fogalma először, mint
statisztikai besorolási egység jelent
meg 1994-ben, amikor a KSH Magyarország településeit 138 statisztikai kistérségbe osztotta be. A területfejlesztési szempontok előtérbe kerülésével 1997-ben és 2003ban is módosult, növekedett a kistérségek száma és ezzel együtt az
egyes kistérségek települési összetétele. A mennyiségi változások
mellett az 1996. évi területfejlesztésről és területrendezésről szóló
törvény már többlettartalmat is adott a kistérségnek azzal, hogy a
települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egységként
definiálta azokat.
A térségi alapon zajló tervezés-fejlesztés következő állomása az önkéntes önkormányzati társulások
létrehozása volt, amit az 1997. évi
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló törvény tett lehetővé. A közös érdekű
feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb megvalósítása érdekében a
társulások megállapodhattak közös
intézmény, szervezet fenntartásában, feladat, hatáskör, szolgáltatás
közös ellátásában. Az alulról történő szerveződés, a társulásokhoz
való szabad csatlakozás joga miatt
azonban nem egy esetben egy-egy
település több társuláshoz is tartozott, míg mások egyhez sem csatlakoztak.
A kistérségi társulás legújabb formáját a 2004. évi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvény vezette
be. A törvényhozót a többcélú kistérségi társulások létrehozásával a területi-társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésének, a minőségi szolgáltatások elérhetővé tételének, a gazdaságossági szempontok érvényesülésének szándéka vezette.
Az első éveket a kistérségi szolgál-

tatásszervezés bizonytalansága jellemezte, a kistérségek munkaszervezetei még sok esetben nem alakultak meg, problémát jelentett különösen az aprófalvas térségekben
a 3 alapfeladat megszervezése, hiányoztak a szakemberek a kistérségekben. Az átalakulással az önkormányzatok meglévő együttműködései a civil és egyházi szervezetekkel felszámolódtak, nem hagyományozódtak át a kistérségi társulásokra.
Az elmúlt években a folyamatok felgyorsultak, 2006-ban a szociális törvény módosításával beépült a kistérségi szint az ellátási szintek közé,
az ösztönző pályázati rendszert felváltotta a normatív finanszírozás, felálltak a munkaszervezetek, és egyre
nagyobb számban szerveződtek meg
a szociális szolgáltatások a kistérségi társulásokban.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a térségi szociális szolgáltatásszervezésben résztvevők szakmai segítése, megerősítése érdekében a Regionális Forrásközpontok
hálózatát egy olyan országos programsorozat megszervezésével bízta
meg, mely többféle munkaforma
(vezetői műhely, tapasztalatcsere,
kooperációs tréning, workshop) felajánlásával célozta meg a többcélú
kistérségi társulások munkaszervezeteinek vezetőit, szociális intézményeinek vezető szakembereit.
Az ország különböző pontjain szervezett találkozók a kistérségek közötti kapcsolatépítést szolgálták, a
szociális szolgáltatásszervezés tapasztalatainak megosztásának, jó
modellek, gyakorlatok bemutatásának, a hasonló problémákra, kihívásokra adott válaszok megismertetésének adtak teret.
Az elhangzott problémák a következő
kérdések köré csoportosíthatóak:
Motiváció
 A kistérségek települései kényszerként élik meg a társulást, sok
esetben eltérő nagyságú, gazdasági, szociális helyzetű településeknek kell együttműködni. Nem látják
a társulás előnyeit, azt érzékelik,
hogy csak a többletforrás megszerzésének lehetősége áll az együttműködés mögött, és a pénzügyi
ösztönzők elmaradása a társulások
végét is jelentheti, ami viszont a
jövőre vonatkozó tervezés szükségességét kérdőjelezheti meg.

 A társulásban való részvételt a
települések nagysága is meghatározza. A tapasztalat szerint a kis települések inkább rákényszerülnek
a társulási formára, mint a nagyok,
ezzel együtt a szolgáltatások megfelelő biztosítása érdekében a nagyobb teherbíró képességgel rendelkező, a gesztor település szerepét is felvállaló nagyobb lélekszámú településnek kell viselnie az esetleges többletkiadásokat, ami a
társulással kapcsolatos ellenérzéseket vált ki. Az együttműködést az
eltérő szükségletek, társadalmi,
gazdasági háttér mellett megnehezíti a politikai megosztottság is, ami
akár önmagában is meghiúsíthatja
a közös intézmény létrehozását.
Önkormányzatok és a kistérségi
társulások együttműködése
 Az önkormányzatok nem egyszer
gátjai a kistérségi szolgáltatásszervezésnek, mivel úgy érzik, az intézmények átadása (a társulásnak) az
önkormányzati önállóság elvesztését, kompetencia-vesztést jelent,
hatalmi pozíciójuk csökkenését eredményezi. A hatalom megtartásának igényét jelzi, hogy a polgármesterek továbbra is gyakorolják munkáltatói jogukat a már kistérségi
fenntartásban működő intézmények dolgozói felett, nyomást gyakorolnak a munkáltatói jogokat
gyakorló vezetőre a munkatársak
felvétele esetén.
 A kistérségek intézményeinek dolgozói nem egy esetben azt tapasztalják, hogy a társulási szintre emelkedéssel a feladatok is több szintről érkeznek, az intézményvezető mellett a
munkaszervezet vezetőjétől és akár
a polgármestertől is.
 Az önállóság, a hatalom megtartásának igénye az oka annak is,
hogy a nagyobb összegű ösztönző
normatíva ellenére sem támogatják
az önkormányzatok kistérségi társulás által fenntartott intézmények
létrehozását, hanem inkább az intézményfenntartói társulások mellett döntenek, mivel ebben az esetben az önkormányzatok kapják
meg a normatívát és gazdálkodnak
azzal. Ez megadja az önkormányzatoknak a normatívák átcsoportosításának lehetőségét is.
 A sok település által alkotott társulások működését nagyon megnehezíti az önkormányzatokkal történő egyeztetés időigényessége, a
döntési folyamatok elhúzódása.

17

KISTÉRSÉGI - HÁLÓ
Szociális ellátásszervezés
 A kistérségi társulásokban történő szolgáltatásszervezés pozitív hatásait az abban dolgozó szakemberek ugyanazokban az eredményekben látják.
 A települések együttműködésének köszönhetően a kis településeken is elérhetővé váltak a szociális
és gyermekjóléti szolgáltatások, amelyek szakmai színvonala mindinkább egységesül. Az integrált intézmények számának növekedése is
az ellátások szakmai színvonalának emelkedését eredményezi. Lehetővé vált, hogy a kistelepüléseken is képzett szociális szakembereket foglalkoztassanak. Javultak
az infrastrukturális és tárgyi feltételek. A kistelepüléseken dolgozó
szakemberek nincsenek magukra
hagyva, szakmai segítőrendszer áll
mögöttük, mérhetőbbé és arányosabbá vált a munkamegosztás,
szakmai kontroll jött létre.
 A társulások létrejöttétől kezdve
hiányzik a szakmai, módszertani
segítség arra vonatkozóan, hogy az
új keretek között hogyan, milyen
módon tervezzék és szervezzék
meg a szociális ellátások rendszerét a területen dolgozók. Emellett
szükség lenne olyan komplex, vezetési, menedzsment, jogi, gazdasági,
projekttervezési, és -megvalósítási
ismereteket magába foglaló vezetőképzésre, amelyek felkészítik az
új típusú intézmények vezetőit, a
korábbinál szélesebb spektrumú
feladataikra.
 A nagyobb földrajzi területen
megvalósuló szolgáltatás-szervezés
munkaszervezési és finanszírozási
problémákat eredményez, a településekkel történő kapcsolattartás,
az egyeztetések többletfeladatokat
rónak az intézményvezetőkre. Ezzel
kapcsolatban javaslatként megfogalmazódott a kistérségi területi
pótlék bevezetése, amely vezetői
pótlékot tartalmazna a kistérségi
intézményvezetők számára, illetve
a földrajzilag távol eső településeken dolgozók pluszterheit ellensúlyozná.
 Általános kihívásként jelenik
meg az eltérő helyzetben lévő,
más-más érdekstruktúrával bíró települések közötti együttműködések
Szerkesztőségünk költői kérdése :
= = = = = Miért is nem akar senki
= = roma településekkel társulni?
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generálása, a közös célok megtalálása.
 Nem egyértelműek a kompetenciahatárok, nem tisztázott a feladat
-ellátási felelősség megosztása az
önkormányzat - kistérség - megye állam vonatkozásban.
 A kistérségi rendeletalkotás hiánya is felvethet problémát, hiszen az
önkormányzatok dönthetnek olyan
kérdésekben, amelyekben ellenérdekeltek a kistérségi társulással (pl. a
térítési díjak meghatározása esetében az önkormányzatnak az az érdeke, hogy magas térítési díjakkal csökkentse a saját forrásból történő kiegészítés nagyságát.)
 A kistérségi szintű humánerőforrás-gazdálkodást segítené az a javasolt módosítás, miszerint a létszámnormatívát az ellátási igényekhez igazodóan, kistérségi szinten
határoznák meg.
 Szintén az önkormányzati szintű
szolgáltatásszervezéstől való elemelkedést segítené az ellátási kötelezettség kistérségi szintű meghatározása.

Finanszírozás
 A kistérségi szociális szolgáltatásszervezéshez kapcsolódó ösztönző és kiegészítő normatívák egyértelműen bővítették a források
nagyságát, azonban a társulási forma „mélységétől” (intézmény-fenntartói társulás, a társulás által
fenntartott intézmény-ellátási szerződés) függ, hogy ez milyen mértékben jelenik meg többletforrásként
az intézményeknél. A legnagyobb
kiegészítő normatívát a kistérségi
társulás által közvetlenül fenntartott intézmények kapják, 7-9%-kal
többet, mint az intézményi társulás
által fenntartott intézmények.
 Az intézmény-fenntartói társulás
esetében, amikor az önkormányzatok hívják le az alapnormatívát, az
más feladatok finanszírozási forrásává is válhat. Ezt védené ki a tár-

sulásoknak az az elképzelése, hogy
a normatívát közvetlenül a kistérség kaphassa meg, társulási formától függetlenül,
 A plusz normatívák jelentik az
önkormányzatok számára a legnagyobb ösztönzést a társulásokban
való részvételre, viszont a nehezebb gazdasági helyzetben lévő települések elzárkóznak attól, hogy
szükség esetén kiegészítsék a közös szolgáltatások költségvetését a
saját forrásaikból.
 A kiegészítő normatíva elvesztését jelentheti, ha 2-3 település kilép a társulásból, és ezáltal a települések illetve a lakosok aránya
nem felel meg az 50/60%-os szabálynak. Ezt a kockázatot szüntetné meg az a javaslat, mely szerint a
kiegészítő normatíva ne a 3 feladat
együttes ellátásához kötődjön, hanem bármilyen feladat társulásban
történő ellátása esetén lekérhető
legyen.
Összegzés
Az elmúlt egy-két évben a jogi keretek létrehozásával és főleg a pénzügyi ösztönzők hatására jelentősen
megerősödtek, intézményesültek a
többcélú kistérségi társulások, és
azokon belül egyre nagyobb teret
nyert a szociális szolgáltatásszervezés.
E folyamathoz fűződő sok elvárás
(a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása minden állampolgár számára, magasabb
színvonalú szolgáltatások nyújtása,
gazdaságos, hatékony szolgáltatásszervezés, stb.) közül több is teljesült, a kistelepüléseken dolgozó
szakemberek szakmai hátteret,
bázist kaptak, egységesebbé vált
az ellátások színvonala, jobban láthatóvá, ellenőrizhetőbbé váltak a
szolgáltatások a kisebb településeken is.
A vitathatatlan előnyök ellenére azonban a rendszer még sok ellenmondást hordoz magában, amelyek miatt a társulási rendszer szereplői közöl sokan kényszerként élik meg az együttműködést, nem
látják a benne rejlő lehetőségeket,
nem köteleződtek el iránta. Ez az
ellenállás viszont épp azoknak a
céloknak, elvárásoknak (hatékonyság, gazdaságosság) a teljesülését
akadályozza meg, amelyek életre
hívták a társulásokat.
SZÉCSI
ZÉCSI SZILVIA
ZILVIA
< e.szocio-east@chello.hu >
< forraskozpont@szocioeast.hu >

KISTÉRSÉGI - HÁLÓ
Az RFOE kistérségi rendezvénysorozatának
résztvevői által megfogalmazott javaslatok:
Finanszírozás












A normatíva nyújtson fedezetet 100%-os
mértékben, valamennyi ellátandó feladat
finanszírozására.
A normatívát közvetlenül a kistérség kaphassa meg, bármelyik működési mód esetén.
Legyen szabad felhasználású a normatíva,
az ágazaton belül.
A kiegészítő normatíva ne kötődjön a vállalt
három feladat együttes ellátásához, bármely
feladat (társulásban történő) ellátásakor
lekérhető legyen.
Kistérségi területi pótlék legyen bevezetve:
 kistérségi vezetői pótlék - intézményvezetők részére;
 területi pótlék - más településre kijáró
dolgozó részére.
Az utazás költségei jelenjenek meg a finanszírozás rendszerében.

Humán erőforrás




A létszám-normatíva kistérségi szinten legyen meghatározva.
Ne lakosságszámhoz, hanem ellátási igényekhez igazodjon a rugalmas létszám-normatíva.

Szakképzés




Az új típusú intézményekhez új típusú vezetőképzés és a belső képzések rendszerének
kidolgozása szükséges (menedzsment, pályázati rendszerek, jog, közgazdaságtan ...) .
Legyen lehetőség kisegítő alkalmazottak
foglalkoztatására is (adminisztráció, ügyvitel, informatika, stb.) de szociális ágazati
képzési kötelezettséggel (idősgondozás,
gyv., csseg. alapjai)

Külső feltételek megváltoztatása




Ne települési, hanem kistérségi szintű ellátási kötelezettség legyen meghatározva.
Napi szintű ellátási kötelezettség (365 napi)
legyen.

HELYREIGAZÍTÁS
A 2008. júniusi számunk 66-8. oldalán sajnálatos tévedésünk folytán a Magyar Pártfogók
Országos Szövetsége részéről egy olyan belső
anyagot tettünk közzé, amelyet nem a nagy
nyilvánosságnak szánt a szervezet. Valamennyi
érintettől elnézést kérünk.

KIADJA: Szociális
Szakmai Szövetség
1094 Budapest,
Liliom u. 8.
tel.: 06 (1) 216-2866
e-mail: 3sz@3sz.hu
web: www.3sz.hu

NEKROLÓG
EKROLÓG
Szomorú szívvel tudatjuk,
hogy DRAGON ERZSÉBET
RZSÉBET,
az SZTE ETSZK Szociális
Munka és Szociálpolitika
Tanszékének
Tanszékének mestertanára 2008. július 55-én, türelemmel viselt súlyos betegségben
tegségben elhunyt.
A képzésben 1995-től dolgozott. Munkája középpontjában elsősorban a
tanári tevékenység, azon
belül is a közvetlen oktatói
feladatok színvonalas ellátása és a sok energiát
igénylő
szervezőmunka
állt. Mindezek mellett az
utóbbi időben tanszékvezető-helyettesként is dolgozott.
A hallgatók ügyeit személyes közbenjárással, empátiával intézte. Az általa
oktatott tárgyak fejlesztését, a gyakorlati szakemberek bevonását fontos
feladatának
tekintette.
Személyes tulajdonságai
és elkötelezettsége jelentős mértékben hozzájárult
a hallgatók segítő identitásának kialakulásához.
Kollégái is szerették és
tisztelték türelméért, humoráért és emberségéért.
Döbbenettel és megrendülten vesszük tudomásul,
hogy az új tanévben már
nélküle indul az oktatás.
Kollégák és hallgatók egyaránt úgy érezzük: hiánya
fájó, de amit tőle kaptunk,
mindannyiunk számára útravaló.
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TIT ... KOK … TIT ... KOK
TIT ... KOK … TIT ... KOK
TIT ... KOK … TIT ... KOK
▲

▲

►

▲
Ha még egyszer rákos leszek,
nem fogok KÜZDENI ellene.

▲
Újra és újra csak „HASZNÁLT”.

Győlölöm, amikor idegenek
arról kérdezgetnek, hogy
modell vagyok-e,
mert azokra az évekre
emlékeztet, amikor MODELL
szerettem volna lenni.

▲
Apa! Jobb ember vagyok nálad, mert én
nem verem a gyerekeimet. Az ERİSZAK
(ördögi köre) VÉGET ÉRT nálam!!!
▲
Szomorú, hogy én és a bátyám csak
egyetlen módon LÁTHATJUK apát,
ha meglátogatjuk a honlapját.
▲
Csak azért SÍRTAM a holttestednél, mert az emberek bámultak engem.
A férjem temetését
terveztem 24 ÉVIG.

▲

Akkor van bennem a legtöbb élet, amikor
minden HALDOKLIK körülöttem.

Egy
TIT ...
hónap
múlva … KOK
elmész.
Rá hét
48
hónapévig
ra APA vártam,
leszel. hogy a
papám
(USA
HAZAhaditengerészet)
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▲

▲

▲

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

