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Hajléktalan - HÁLÓ
kulcsa a gyakorló és az elméleti
szociális munkások „egymásba
kulcsolódó kezé”-ben van. Tehát
nagyon fontos a két szakterület
közötti egyensúly. Ezt a mondatot - vagy ehhez hasonlókat persze már álmunkból felkeltve
is tudunk mondani. De tegyünk is
így, és ne csak „trükközzünk” az
idık végezetéig!
Küldetésünk szerint a HÁLÓ akkor töltheti be célját, ha a gyakorlat hangját felerısíti.
Lehet, hogy ez egy „új nézıpont”? (Lásd alsó képünket!)
FARKAS W. ATTILA
E szám felelıs szerkesztıje
< farkas.attesz@gmail.com >

BEKÖSZÖNTŐ
EKÖSZÖNTŐ
A Szociális Szakmai Szövetség
életének elmúlt több mint egy évtizedében változékony és sok
szempontból ellentmondásos környezetben igyekezett képviselni
és fejleszteni a szociális munka
professzionalizációját, a szociálpolitika alakulását.
A 3Sz azonban nem felül- és nem
kívülálló szervezete a szakmának, éppen ezért magán hordozza a hazai szociális munka minden jellemzıjét; a kiemelkedı teljesítményeket,eredményeket épp
úgy mint a szakma sebezhetıségét és korlátait.
Varga Isztván

Dr. Sziszik Erika

Farkas W.Attila

Mindenki itt van?
Mindenki megvan?
Senki sem veszett el a „tavaly”-t
és az „idén”-t összekötı párálló
forgatagban? Amikor azzal a reménnyel megyünk neki a számvetésnek, hogy ha mi nem vetünk
számot, akkor bizony más vet helyettünk. Mégis: legalább nem egyedül kell megcsinálni, és valaki
még odamutat valamire, hogy:
„Ezt is számold még hozzá, úgy
kijön!”
De sajnos nem jön ki. Mert nincs itt
mindenki. Idén Stang Tünde nem
tart már velünk. (Bárdos Kata emlékezı sorai a 17-18. oldalon olvashatók.) Hagyatéka viszont - aszerint, hogy kinek-kinek mi jutott,
illetve mivel él - igen!
Soha sem szerettem az újévi fogadalmakat. Pláne februárban!
Van, aki utólag összeírja azt, amit
az elmúlt évben sikerült megvalósítania, és visszadátumozza. Nos,
én nem tennék semmi ilyesmit!
Viszont elmondhatom, hogy szerkesztıségünk az idén is arra törekszik, hogy informatívvá és gyakorlativá tegye a HÁLÓ-t. Mindenkinek örömmel jelenthetem: jó irányban haladunk:
• a múltkor már láttam egy olyan
HÁLÓ-t is, ami itatóspapírként
szolgált, egy fröcskölı kávéfızı alatt (!);
• másutt meg egy kollégával beszélgettem, aki elmondta, hogy

mindig elolvassa az egész lapot szıröstül-bıröstül, talán
még az impresszumot is …
• No és azt is látjuk, tudjuk, érezzük, hogy egyre több és egyre
jobb színvonalú anyag érkezik
szerkesztıségünkbe.
Bennünket leginkább ez utóbbi inspirál. Erıt ad ahhoz, hogy ne álljunk meg, ne csüggedjünk, hanem
rendületlenül haladjunk tovább, a
közösen kitőzött cél felé, miszerint:
a HÁLÓ a szociális munka gyakorlatának igyekezzen hangot
adni -, s ezáltal a szakmának (új)
lendületet.
„Blog”-okban (azaz internetes
naplókban) szokás a személyes
nézıpontot, a személyes élettörténet-forgácsokat kihangosítani.
Ezt tenném akkor, ha most felemlegetném azt a kis híján roppanás- és robbanásközeli, alvásmegvonásos állapomat, amikor az elmúlt éjszaka azzal kellett szembesülnöm, hogy a teljesen beszerkesztett HÁLÓ-hoz
nem jó betőtípust választottam,
és kezdhettem elılrıl az egészet. Fıszerkesztınk meg arra
szokott panaszkodni, hogy a HÁLÓ körül minden hónapban „születik” (talán ez a legjobb szó erre
a jelenségre) valami vadonatúj
technikai hiba, s ezzel talán még
a Guiness-be is bekerülhetük.
De ez most nem egy blog, tehát
nem is panaszkodom (vegyék
úgy, hogy nem is mondtam),
csak párhuzamot vonok az újságszerkesztés és a szociális
munka mindennapi gyakorlata és
elmélete között. Mi ugyanis lapszerkesztıként amatırök vagyunk. Közülünk senki sem tanulta a szerkesztést, s ezért mi a
gyakorlatban jöttünk rá számos
„trükkre”. Olvasóinkban viszont
azt szeretném azt erısíteni, hogy
szociális szakma fejlıdésének

Gosztonyi Géza (Fıszerk.)

Varga Sándor

Szerkesztıségünk (zömének) „új nézıpont”-ja … a többieket a jövı hónapig meggyızzük.
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Az elmúlt évek gyakran áttekinthetetlen és hektikus változásai
kapcsán tapasztalható volt, hogy
a 3Sz szakmapolitikai tevékenysége és az érdekképviseleti funkciói iránt növekedtek az igények,
ami érthetı, ha a szociális szakma sokféle kiszolgáltatottságára,
kényszerére és alacsony szervezettségére gondolunk. Továbbá
érzékelhetı elvárás az is, hogy a
Szociális Szakmai Szövetség
gyorsan és rugalmasan reagáljon
a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintı intézkedésekre, és jó ütemben reflektáljon a
felmerülı társadalmi problémákra.
E sokféle igénynek megfelelni
csak egy olyan szakmai szervezet tud, amely eléri az érintett
szakembereket, nyitott a különféle véleményekkel és szakmai
szükségletekkel szemben. Ahhoz
azonban, hogy 3Sz a küldetésének eredményesebben tudjon eleget tenni, kell a szakemberek
széles körének aktivitása és cselevı részvétele a tagszervezetek
munkájában.
A 3Sz közeli jövıjének tehát egyrészt az együttmőködésrıl és a
többoldalú párbeszédrıl kell szólnia, másrészt a szakma sokszínőségét áthidaló régi és új konszenzusok megerısítésérıl és kialakításáról, mert a hatékonyabb
szakmai érdekképviselet csak a
szélesebb szakmai közösség támogatásával és felhatalmazásával lehetséges.
Jól látható az is, hogy a szociális
szakma és szolgáltatásai olyan
modernizációs kényszernek vannak kitéve, amely folyamat során
a szakmának egyszerre kell megbirkóznia a megkésett fejlıdése
minden következményével és
megküzdenie a jelenben dívó racionalizálási folyamatok szorításával. A szakmai kérdıjelek sokasodnak tehát, és manapság az
eddig bevált szakmai bizonyosságok sem igazítanak el bennünket.
Mindig, de ilyen idıszakokban
még nagyobb hangsúlyt kap a
szakmai szervezetek közvetítıi,
képviselıi és érdekérvényesítı
szerepének fontossága.
A 3Sz, ahogy az eddigiekben,
úgy ezután is figyelemmel kíséri a
szociális szakembereket érintı in-

tézkedéseket, és minden törekvése arra irányul, hogy a szakma
ún. modernizációja, reformja kapcsán eredményesen képviselje a
szociális szakma alapvetı érdekeit és értékeit.
Bízom benne, hogy az elıttünk
álló feladatok elvégzéséhez lesz
elég fogadókészség és támogatás, mind a szervezeten, mind a
szakmán belül!
PATAKI ÉVA
a 3Sz elnöke
< vapataki@yahoo.com >

MERRE
ERRE TOVÁBB
TOVÁBB?
Hónapok óta itt van elıttem Dr.
Gyıri Péter és Maróthy Márta
tanulmánya. Rakosgatom. Lelkiismeret-furdalásom van miatta,
mert amikor megkaptam, úgy faltam mint egy krimit. Nagyon tetszett, és nagyon felkavart. Ösztönöz arra, hogy tegyünk valamit,
mert ez így nem jó, mert egy
helyben topogunk.
Ez a szakértıi anyag a hajléktalanság minden oldalát feltérképezi. De nem csak bonckés alá veszi a dolgokat, és elemzi a helyzetet, hanem kiutat is mutat, bár
a szükséges eszközt nem tudja
elıhúzni a varázskalapból.
Az biztos, hogy a „hajléktalan
ügy” olyan, mint a tengervíz egy
cseppje. Benne minden társadalomi probléma megjelenik - kiváltó ok ként (a lakás- az egészséga munkaügy, stb.
Az elemzés során számomra az derült ki, hogy ha elemeire bontjuk a dolgokat, és ki-ki elvégzi feladatát, nekünk csak a krízis-kezelés marad. Tegyük fel, hogy
ma, országunkban minden jogos
lakás-igény ki van elégítve. Tegyük fel, hogy minden pszichiátri-

ai beteget megfelelıen kezelnek.
Tegyük fel, hogy minden munkaképes embernek jut értelmes elfoglaltság. Nos akkor ott fogunk
tartani, mint ahol német testvérvárosunk (Paderborn) ma. Ott ugyanis az utcán élı hajléktalanok
száma nem haladja meg a 20 fıt!
Vagy Amsterdamban, ahol a szociális segély 90%-áért a hajléktalan teljes ellátást kap a várostól.
Az is biztos, hogy a „hajléktalan
ügy” a többi társadalmi problémával együtt változik. Például: olyan
átmeneti szállásaink vannak Magyarországon, ahonnan kilépve
bárki csak alacsonyabb szinten
(komfort-fokozaton) tudja folytatni
az életét.
Szakmánk számos lánglelkő apostola, bár egy-egy jó ötlettel elıremutató megoldásokat tud mutatni, de amint a leglényegesebb
peremfeltételek megszőnnek, azonnal dugába dıl a kísérletük.
A továbblépéshez keressük a
megoldásokat: látjuk, hol rontottuk el, és a paramétereket elemezve észrevesszük a pazarlásokat. Ezek között sok olyan van,
aminek megoldása nem kerül
pénzbe. Jó volna ha ez ügyben
mindenki egy irányba húzna, ha
fontosabb volna az ember, mint
az egyéb szempontok. Ha az országos és helyi hatalom egy húron pendülne, ha a két kassza
egy célt szolgálna.
Dr. Gyıri Péter és Maróthy Márta tanulmányának címoldalán e
két szó: „tervezet - vitaanyag”.
A másfél száz oldal terjedelmő
anyagból most csak felvillantani
tudunk néhány fontos részletet azért, hogy elindulhasson egy egészséges, gyümölcsözı szakmai vita, ami mind a felelıs döntéshozatalt, mind a gyakorlati
megvalósítást segíti. Olvasóinkat
pedig arra bíztatnám, hogy tegyék hozzá alkotó véleményüket,
és juttassák el akár a szerzıkhöz,
akár a megrendelıhöz, akár mihozzánk.
VARGA SÁNDOR
< ave98@fibermail.hu >
A következı oldalakon tehát részleteket közlünk a tanulmányból.
Elıtte azonban fussuk át a tartalomjegyzékét, aztán lássuk a javaslatokat, és vessük szemünket
pl. az angliai modellre!
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Hajléktalan - HÁLÓ
Merre tovább?
Egy nemzeti hajléktalanügyi
stratégia lehetséges keretei
Szakértıi munkaanyag
(0. változat)
Tervezet - vitaanyag
2007. július
Készítette: Dr. Gyıri Péter és
Maróthy Márta
Vecsei Miklós hajléktalanügyi
miniszteri biztos megbízásából
Tartalmi útmutató
■ Összefoglaló - Integráció, a
visszailleszkedés erısítése
■ Elöljáróban
■ A politika felelıssége - Önkormányzati Szociális Charta
■ Helyzetkép - a hajléktalanság
mérete
■ A hajléktalanság okai - a hajléktalan helyzethez vezetı utak
Stratégiai terület 1.
Lakás - lakhatás - lakhatási
támogatás
■ Lakáshoz jutás
□ A lakáshoz jutás jelenlegi támogatásai
□ Várható fıbb tendenciák - javasolható beavatkozások
□ A lakásépítési kedvezmény
(„szocpol” támogatás) javasolt
átalakítása
■ Bérlakások - bérlakás-program
■ Szociális lakásszektor kiépítése: megoldási alternatívák
□ Alapelvek
■ Egy lehetséges szociális bérlakás-program egyes elemei
□ A szociális lakásotthonok programja
□ Az új „lakástársaságok” programja
□ Támogatott lakásbérlet a magánpiacon program
□ Szabályozott önkormányzati
tulajdonú bérlakások
■ Fizetıképesség – lakásfenntartási (megtartási) támogatás
■ A lakhatás biztonságának
megerısítése – a Lakástörvény módosítása
□ A lakhatással összefüggı további szabályozási javaslatok
- a gyerekes családok hajléktalanná válása megelızése
érdekében
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□ A teendık egy részének közvetlen kormányzati elızménye
Stratégiai terület 2.
A hajléktalanellátó intézmények szabályozási, finanszírozási rendszere
■ Az átalakítás szükségessége
■ A hajléktalanellátó intézmények szabályozási, finanszírozási rendszerének javasolt
átalakítása
■ Hajléktalan státusz helyett lakástalan helyzet szabályozása
■ A minimálisan elismert lakhatás formái
■ Új szolgáltatási - lakhatási
formák: speciális átmeneti
gondozó házak
■ A rászorultság - jogosultság
vizsgálata
■ A rászorultság - jogosultság
vizsgálatának szolgáltatásszervezési következményei
■ A szociális szolgáltatások szabályozásának és finanszírozásának megújítására irányuló
egyes javaslatok
■ Szállásnyújtó hajléktalanellátó
intézmények normatív támogatásának átalakítása lakástalan személyek lakhatási - és
szükség esetén szolgáltatási támogatásává
■ A „Beilleszkedési”, lakhatási
támogatás, támogatott lakhatás eddigi tapasztalatai
■ A “Beilleszkedési”, lakhatási
támogatási program program
rendszerbe állítása
■ Az átalakított szabályozási, finanszírozási rendszer, illetve
a stratégia megvalósításának
szervezeti követelménye javaslat Országos Hajléktalanügyi Programiroda
(Ügynökség) létrehozására
■ Specializáltabb szolgáltatások
- programfelelıs szervezetek beszámolás, számonkérés
■ Budapest - vidék külön kezelése
■ A szervezeti javaslat és a szociális szolgáltatások szabályozásának és finanszírozásának
megújítására irányuló javaslatok összhangja
Stratégiai terület 3.
„Nyitás az utcára” program
■ A program közvetlen kormányzati elızménye

■ Zéró tolerancia?
■ A pozitív zéró tolerancia gyakorlatának kialakítása
■ A program célja - kiinduló
megfontolások
■ Dilemmák
■ A program néhány eleme
■ Prevenció - a megelızés erısítése
■ A Családsegítı Szolgálatokkal
való együttmőködés erısítése
■ Volt állami gondozottak - börtönbıl szabadulók
■ Pszichiátriai és alkoholbeteg
gondozó hálózat
■ A jelenlegi hajléktalanellátó intézmények mőködésének
átalakítása
■ Nyitott szolgáltatások program
■ „Nappali melegedık helyett
nappali centrumok” program
■ „Beléptetı szálló” program
Foglakoztatás
1. Melléklet
A stratégiai tervezés, valamint
a programalkotás megalapozásához szükséges lépések
■ A hajléktalanügyi adatgyőjtési
rendszer szabályozási-szervezeti-finanszírozási háttere
■ A hajléktalanellátó szolgáltatások hivatalos regisztrálásának
rendszere
■ A szociális szolgáltatások - köztük a hajléktalanellátó szolgáltatások - jelenlegi hivatalos adatgyőjtési rendszerének egyes
hiányosságai, problémái
■ A hajléktalanellátó szolgáltatások jelenlegi nem hivatalos adatgyőjtési rendszere
■ Az igénybevevıkre vonatkozó
adatgyőjtés hivatalos rendszere
■ Az igénybevevıkre vonatkozó
adatgyőjtés nem-hivatalos rendszere
■ Az adatgyőjtést érintı új kihívások
■ Következtetések és néhány javaslat a hajléktalanügyi adatgyőjtési
rendszerre vonatkozóan
2. Melléklet
A hajléktalanok számának
lehetséges mérése
Magyarországon - az európai
értelmezés szerint

Hajléktalan - HÁLÓ
3. Melléklet
Összefoglaló az Egyesült
Királyság hajléktalanügyi
stratégiájáról
A tanulmány helyzetelemzı részét követıen, a szerzık az önkormányzati szereplık összefogását ösztönzı „Önkormányzati
Szociális Chartá”-ra tesznek javaslatot. Íme:
„Magyarország szociálpolitikája az ezredfordulón”
A kormány és a helyi, települési
önkormányzatok polgármestereinek közös állásfoglalása
Mi, Magyarország helyi és települési önkormányzatainak polgármesterei, megállapítjuk, hogy hazánk lakosságának szociális helyzete jobbításában közösen vállalható és vállalandó feladataink
vannak. Közösen vállalt felelısségünk nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Döntéseink kereteként elfogadjuk az „Önkormányzati Szociális Charta” c. dokumentumban
lefektetett alapelveket.
1. Magyarország szociális
problémái - mindannyiunk közös gondja, a szociális feszültségek enyhítése - mindannyiunk közös feladata.
Ahhoz, hogy hazánk valódi otthona legyen polgárainak, közös erıfeszítéseket teszünk azért, hogy
az ország társadalmi viszonyainak alakításában, szociális helyzetének jobbításában a lakosság
minél szélesebb rétegei, intézményei, vállalkozásai, egyházi és világi civil szervezıdései aktív, tevékeny részt vállalhassanak. Saját önkormányzataink hatáskörében és kialakítandó együttmőködéseink keretében törekszünk arra, hogy hazánk önkormányzatai
kivegyék részüket e közös feladatokból. Törekszünk arra, hogy az
önkormányzatok saját intézményei és finanszírozási lehetıségeit eredményesebben hasznosítsák a szociálpolitikai feladatok
ellátásában. Törekszünk arra,
hogy az önkormányzati intézmények ágazatközi együttmőködése, a különbözı ágazatok munkájának összehangolása révén e-

redményesebben járuljanak hozzá a szociális problémák megoldásához.
2. A szociálpolitikai közös érdekeknek alárendelt közös fellépés feltételeinek kialakítása tiszteletben tartva a résztvevık
politikai, szakmai, intézményi
és hatásköri szuverenitását
Az elmúlt években kialakult intézményi felépítés fıbb elveit elfogadjuk, de tisztában vagyunk azzal, hogy bármilyen hatásköri
szabályozás esetén lesznek olyan hézagok és átfedések, amely területeken csak közös
megállapodásaink révén találhatunk megoldást. A szociálpolitikai
feladatok területén az ilyen célú
megállapodások irányait és kereteit illetıen kölcsönösen együttmőködünk a jövıben. A megállapodások elıkészítése és kidolgozása munkát és feladatot ró ránk
magunkra is, de e munkában
nem nélkülözhetjük a képviselık,
tisztviselık, szociálpolitikai szakemberek munkáját sem.
3. Összehangolási feladatok az
önkormányzatok szociálpolitikájában
Szükségesnek tartjuk azt, hogy a
szociálpolitikai intézmények és
ellátások áttekinthetıbbek és kiismerhetıbbek legyenek - úgy a
szociális politika, mint az ellátásért folyamodó polgárok számára. E cél elérése érdekében közös fellépést tartunk szükségesnek:

„A TERMÉSZET NEM NYÚJT
OTTHONT MINDENKINEK.”

 a pénzbeni támogatásokra vonatkozó eljárás, a jogosultság
mérlegelésének egyszerősítésében, harmonizációjában és racionalizálásában,
 a szociális ellátások igénybe
vevıinek jogait védı és garantáló
feltételrendszer kialakításában és
érvényesítésében
 a területi alapellátási formák és
a szakellátások közötti összhang,
differenciált munkamegosztás feltételeinek megteremtésében.
 az ágazatközi együttmőködés
elveinek és igazgatási, finanszírozási feltételrendszerének kialakításában, különösen a szociálpolitika illetve az egészségügy,
oktatás, foglalkoztatáspolitika és
gyermekvédelem ágazatai közötti
együttmőködés területén.
 az egyes ellátási formák tartalmának, szakmai és pénzügyi kritériumainak meghatározásában, a
szakmai tartalmakra és gazdálkodási követelményekre egyaránt
érzékeny igazgatási (finanszírozási, elszámolási, minıségbiztosítási
stb.) feltételek kialakításában,
 a szakmai és politikai elvárásokat egyaránt átláthatóan és ellenırizhetıen érvényesítı,
a
nem-állami szervezetekkel kötött
szerzıdések tartalmát és eljárási
kereteit rögzítı, az önkormányzatok munkaszervezeti rendjében
érvényesített szabályozásban.
4. A legelesettebbek, a legszegényebbek kiemelt támogatása, a társadalmi kirekesztettség
és marginalizálódás enyhítése,
a nemzet társadalmi integrációjának erısítése
Erkölcsi kötelezettségünknek tekintjük azt, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi, emberi és intézményi erıforrások eszközeivel
kiemelt támogatást biztosítunk a
legelesettebb társadalmi csoportok tagjai számára. A szegénység
enyhítése érdekében törekszünk
arra, hogy
 a pénzbeni támogatások hathatósabban célozzák meg a legszegényebbeket,
 különös gonddal kezeljük a
gyermekek és fiatalok szegénységét, a legszegényebb gyermekek számára is biztosítva az oktatásban való részvétel lehetıségét, legalább napi egyszeri étke-
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zés és tanfelszerelés biztosításával,
 támogassuk a legszegényebb,
marginalizálódott csoportok önszervezıdését, érdekképviseleti
lehetıségeit, speciális programok
segítségével tegyük számukra is
elérhetıvé a közszolgálati intézmények által biztosított szolgáltatásokat, elınyöket.
 az önkormányzatok lehetıségeit széles körben felmérve, közhatalmi szerepükön túl, mint hivatalaiban és intézményeiben munkaadók, mint piaci megrendelık
is tegyenek erıfeszítéseket a leghátrányosabb helyzető, megbélyegzett csoportok társadalmi integrációjáért.
Minden tılünk elvárható eszközt
igénybe véve küzdünk minden
fajta diszkrimináció, így minden
fajta rasszizmus ellen. Politikai és
közhatalmi eszközeinkkel egyaránt küzdünk a megbélyegzett,
diszkriminált csoportok társadalmi
egyenjogúsításáért, azért, hogy e
csoportok tagjai is teljes jogú,
méltósággal felruházott tagjai legyenek Magyarország társadalmának.
5. Követés, értékelés
Vállalt céljaink megvalósulását
annak folyamatában is követni és
értékelni szándékozzuk. A szakmai és társadalmi nyilvánosság
bevonásával évente át kívánjuk
tekinteni azt, hogy meddig jutottunk, és a megalapozott helyzetértékelés alapján fenntartjuk magunknak azt a lehetıséget, hogy
céljainkat kiegészítsük, pontosítsuk, módosítsuk.

.

■
■

Szociális szolgáltatások
átalakításának fıbb
indokai és javasolt
fıbb irányai
Kiinduló tézisek - súlyponti problémák (Az átalakítás szükségessége):
■ helyi önkormányzatok dirigens kötelezésének elburjánzása
■ direkt utasításos rendszer
újraépülése a jogszabályi kötelezéseken keresztül
■ pénzbeli támogatások helyett
néhány szolgáltatással történı (látszat)orvosolás
■ a nyitott, decentralizált és
átlátható központi állam kialakításának elmaradása
A szociális szolgáltatások
központi állami normatív
finanszírozásának a problémái:
■ nyílt végő támogatási kasszát
feltételez
■ nem ösztönöz eredményességre, hatékonyságra, szükségletorientált szolgáltatásokra
■ fennmaradásra, a normatív finanszírozás elıírásainak való
megfelelésre ösztönöz
■ nem differenciál semmi szerint
(„buta, de biztonságos")
■ nem differenciál szükségletek
szerint
■ folyamatosan túlszabályozást
indukál
■ nem érte el és nem is érheti el
az "országos lefedettséget"
■ igazságtalan és növeli az egyenlıtlenséget
■ a legrászorultabbak által lakott
településeken nem lehet hozzájutni a normatívával támogatott szolgáltatásokhoz
■ nem kompatíbilis (sıt ellentmond) az EU-pályázatokkal
A helyi önkormányzatok elburjánzó központi állami kötelezésének
a problémái:
■ a konkrét szolgáltatás létrehozatalára kötelezés termé-
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■

■

■
■

szetesen, jogszerően nem
számonkérhetı
a kötelezı szabályozás ellenére kialakultak ún. ellátási
fehér foltok
(de facto és de jure) növeli a
települések közötti egyenlıtlenséget
elvonja a forrásokat a helyi
szükségletek kielégítésére
irányuló szolgáltatásoktól
visszafejlesztésre, vagy megszőnésre ítéli a központi szabályozástól eltérı szolgáltatásokat
eltorzítja az egész helyi szolgáltatási struktúrát
drága, fokozatosan kiszorítja
az egyéb potenciális szereplık részvállalását

Az egyre részletesebb központi
állami szabályozás problémái:
■ öngerjesztı folyamattá válik
(korrekciók korrekciója, nı
a szabályozási ellentmondások elıfordulási gyakorisága, átláthatatlan és ellentmondásos szabályozási-jogi
környezet kialakulásához
vezet)
■ rontja mind a szolgáltatók,
mind a rászorulók jogbiztonságát, a hozzáférés kalkulálhatóságát
■ egyre jobban elbürokratizálja
a szociális szolgáltatók mőködését
■ elterjeszti a megkerülés, kijátszás, „kiskapu keresés” mechanizmusait
■ egyre részletesebb sémákba
szorítja a szolgáltatási formákat
■ kiszorítja az újabb és újabb
elıírásokhoz alkalmazkodni
nem tudó, nem akaró szolgáltatókat
■ infantilizálja a szükségletek
köré szervezıdı érdekérvényesítési mechanizmusokat
■ a kapcsolódó tevékenységek, intézmények egyre nagyobb forrásokat vonnak el a
szolgáltatóktól
Az átalakítás fıbb irányai:
■ A szolgáltatások központi
normatív finanszírozásának
és szabályozásának jelentıs
visszaszorítása
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■ Új pénzbeli támogatási formák
kialakítása - az állami normatívák kiváltására
■ A pénzbeli ellátások körének
és normativitásának megerısítése
■ A szolgáltatás-finanszírozás
nagy részének regionális
szintre delegálása
■ Központi program-támogatások kialakítása (figyelemmel
az EU-támogatásokra is)
■ A szolgáltatásokra vonatkozó
központi jogszabályok deregulálása
■ A szolgáltatások körében ahol lehetséges - jövedelemfüggı térítési díj bevezetése
A kivezetı utak keresése
A hazai stratégiai program kialakításakor hasznos és tanulságos
röviden összefoglalni az Európaszerte elismert eredményeket felmutató brit programot (= „Sustainable Communities: Homes for
All” = "Fenntartható közösségek:
Otthont mindenkinek!"). Sajnos
ebbıl is csak ízelítıt tudunk kö(VARGA SÁNDOR)
zölni.
Forrás: www.odpm.gov.uk/
homelessness
Összefoglalás
1.5. Célunk, hogy 2010-re felére
csökkenjen a bizonytalan, átmeneti lakhatású háztartások száma. Ezt a következı lépésekkel
érhetjük el:
• A hajléktalanság megelızése;
• A veszélyeztetett emberek támogatása;
• A hajléktalanságot elıidézı
közvetett okok kezelése;
• Az utcán tartózkodó hajléktalanok segítése, fedélhez juttatása;
• Több állandó lakhatási lehetıség biztosítása.
1.6. Céljaink elérése érdekében a
következı intézkedéseket teszszük:
• 2007-2008-ra a hajléktalanság
kezelésére fordítandó összeget 23 %-kal megemeljük, az
(Folytatás a(z) 8. oldalon)

BRIT
RIT AKCIÓTERV:
Megelızés
Megelızés
Megelızés
Családok
és párkapcsolatok
széthullása
Családok
és párkapcsolatok
széthullása
Családon
belüli erıszak
Családon
belüli erıszak

A HAJLÉKTALANSÁG
HAJLÉKTALANSÁG MEGELŐZÉSE
MEGELŐZÉSE

A következı három évben 200 millió fonttal támogatjuk a
hajléktalanság-megelızı programokat.
Értékeljük a különféle megelızı módszereket, és ajánlásokat adunk ki a követendınek ítélt gyakorlatról.
A hajléktalanság megelızésében résztvevık körével egyeztetjük a lehetséges törvényi változtatásokat a megelızı kezdeményezések hatékonyságának növelése érdekében.
Együttmőködünk a hatékony mediációs szolgálatokkal,
mint például a Kapcsolat (Relate), közösen értékeljük az
olyan kezdeményezéseket, melyek célja kibékíteni a családokat és megelızni a hajléktalanságot.
Továbbra is támogatjuk az olyan kezdeményezéseket,
melyek kibékítik a családokat, a hajléktalanság megelızése céljából.
Továbbra is támogatjuk a UKRefugesonline szolgálatot,
javítjuk és bıvítjük a biztonságos menedékek színvonalát,
újszerő kezdeményezéseket ösztönzünk a családon belüli
erıszak kezelésében.
Együttmőködünk a Belügymisztérium Aktív Közösségek
Osztályával (Active Communities Unit) abban, hogy javítsuk a biztonságos menedékek színvonalát.

BRIT
RIT AKCIÓTERV
AKCIÓTERV: A VESZÉLYEZTETETT
VESZÉLYEZTETETT RÉTEGEK
RÉTEGEK TÁMOGATÁSA
TÁMOGATÁSA
Együttmőködünk a "Támogatást nyújtunk" (Supporting
Támogatást
People) programmal a rendelkezésre álló források hatékoNyújtunk
nyabb felhasználása érdekében.
Ösztönözzük a hatóságok és szervezetek közötti együttTámogatást
mőködést a tervezésben és a veszélyeztetett rétegek elláNyújtunk
tásában.
Segítjük az önkormányzatokat abban, hogy javítsák a kapTámogatást csolatokat a hajléktalanellátó intézmények és "Támogatást
nyújtunk" (Supporting People) szervezetek különbözı meNyújtunk
gyékben mőködı egységei között.
Gyermekek

Törekvésünk a 2004. évi Gyermekekrıl szóló törvény betartatása a lakástalan családban felnövı gyermekek esélyeinek javítása érdekében.

Gyermekek

Együttmőködünk az Oktatási és Szakképzési Minisztériummal, hogy jobbá tehessük a veszélyeztetett vagy lakástalan
családban nevelkedı gyermekek helyzetét, javítsuk az
alapellátást, fıként a gyermekmegırzı szolgáltatásokat és
bölcsıdéket.

Az Országos Gyermekvédelmi Hálózat (Children's National
Service Framework) és a Családorvosok és Védınık
Egyesületének (Community Practitioners and Health
Gyermekek
Visitors Association) ajánlásai szerint növeljük az egészségügyi alapellátás szerepét a hajléktalanságkezelı stratégiákban.
Gyermekek
és fiatalok

Együttmőködünk az Oktatási és Szakképzési Minisztériummal a lakhatási és szociális ellátás összehangolása érdekében a Gyermekvédelmi Intézkedések területén.

Kisebbségi
csoportok

Törekvésünk a kisebbségek hajléktalanságának megelızésével kapcsolatos ajánlások összeállítása és terjesztése.

Kisebbségi
csoportok

Segítjük az újszerő hajléktalanság-megelızı programokat
a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségeinek körében.
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BRIT
RIT AKCIÓTERV
AKCIÓTERV:

75 ezer szociális bérlakást alakítunk ki, valamint
40 ezer otthont teremtünk a közalkalmazottak
számára és olcsó öröklakás programokra.
Magántulajdonú bé- A használható, de jelenleg üresen álló otthonok
relhetı lakások
negyedét visszahozzuk a lakáspiacra 2010-ig.
Új finanszírozási rendszereket, Ingatlan BeruháMagántulajdonú bézási Alapokat (Property Investment Funds) próbárelhetı lakások
lunk ki, új forrásokat vonunk be az ingatlanpiacra.
Megvizsgáljuk a magántulajdonú lakások nagyobb kihasználhatóságának lehetıségét, hogy
Magántulajdonú bé- állandó lakhatási lehetıséget biztosítsunk a jelenrelhetı lakások
leg lakástalanoknak, és egyeztetünk az ehhez
szükséges módosításokról a hajléktalanságról
szóló törvényben.
Ösztönözzük az ideiglenes lakhatási lehetıségek
állandó, biztos szerzıdési alapokon álló lakhatásAz átmeneti lakhatás
sá módosítását a magántulajdonú bérelhetı lakáállandóvá alakítása
sok esetében, ha a lakás megfelelı minıségő és
megfelel a bérlı igényeinek.
Támogatjuk az újszerő kezdeményezéseket, melyek célja, hogy állandó lakhatási lehetıséget biztosítsanak a jelenleg lakástalanoknak, és amenyAz átmeneti lakhatás nyiben jó az ár-érték arány, ösztönözzük a Regionális Lakhatási Tanácsokat (Regional Housing
állandóvá alakítása
Board), hogy támogassák a Fejlesztési Programhoz (Approved Development Fund) beadott pályázati igényeket.
A Waltham Forest, Newham és Redbridge kerületekkel együtt teszteljük az egyösszegő állami támogatást mint finanszírozási rendszert. ÖsszeállíEgyösszegő állami
tunk egy útmutatót azokról a kezdeményezésektámogatási rendszer
rıl, amelyek elısegítik a munkába állást és az áltesztelése
landó lakhatási lehetıségekhez jutást, és a tapasztalatok alapján módosítjuk a jövıben a lakhatási segély rendszerét is.
A szociális bérlakások Átvizsgáljuk az önkormányzati és szövetkezeti
jobb kihasználása
bérlakáshoz jutás folyamatát
Együttmőködünk az Országos Lakhatási SzövetA jelenlegi szociális
séggel (National Housing Federation) a szociális
bérlakások jobb kibérlakásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
használása
összeállításában és terjesztésében.
A helyi önkormányzatok és lakástársaságok seA jelenlegi szociális
gítségével áttekintjük, hogy milyen lehetıségek
bérlakások jobb kinyílnak arra, hogy az átmeneti lakhatási lehetıségeket biztosabb alapokon nyújtsuk azoknak a lahasználása
kástalanoknak, akik jelenleg is bérlik.
Biztosítjuk, hogy a lakástalan háztartások több
Választási
lehetıség közül választhassanak, hogy igényeiket
lehetıségek
megoldják, ezzel növelve a hajléktalanság kezelésének hatékonyságát.
Felállítjuk a moveUK rendszert, amely online inVálasztási
formációt ad az országszerte elérhetı lakásokról
lehetıségek
és munkalehetıségekrıl.
Ösztönözzük a hatékony lakásállomány-kezelési
Hatékony
gyakorlatot, például ösztönzı juttatások felajánlálakáskezelés
sát a lakóknak, hogy igényeiknek jobban megfelelı mérető kisebb lakásba költözzenek.
Hatékony
Útmutatást adunk ki a lakbérhátralék kezelése és
lakáskezelés
a kilakoltatás megakadályozása területén.
Szociális bérlakások
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HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK
KEZDEMÉNYEZÉSEK

ÁLLANDÓ
LLANDÓ LAKÁS
LAKÁS BIZTOSÍTÁSA
BIZTOSÍTÁSA

A Helyi Stratégiai Együttmőködések (Local StraElszetegic Partnerships) keregénye
tein belül új módszereket
dett
fejlesztünk ki az elszegéterünyedett területeken taletek
pasztalható hajléktalanság kezelésére.
Szem elıtt tartjuk a vidéVidéki
ki hajléktalanság témáterüját, a vidéki lakosság iletek
gényeit.
A Jobbítás (Change Up)
programon belül segítjük
a helyben mőködı alaVidéki
pítványokat és szervezeterüteket, hogy hatékonyabletek
ban hozzá tudjanak járulni a megelızéshez a
vidéki területeken.
(Folytatás a(z) 7. oldalról)

•

•

•

•

•

•

eddigi 60 millió angol fontról
74 millió fontra;
Tovább támogatjuk az elmúlt
három évben finanszírozásunk segítségével kifejlesztett
és sikeresen kipróbált kezdeményezéseket;
Mérlegeljük a hajléktalansággal kapcsolatos törvényi háttérben szükséges változásokat, annak érdekében, hogy
javítani tudjuk a megelızı
intézkedések és a lakhatási
lehetıségek körét, és növelni
tudjuk az általuk érintett emberek számát;
A Hajléktalanügyi Miniszteri
Különbizottság (Ministerial
Committee on Homelessness)
segítségével és jóváhagyásával a Kormány elé terjesztjük
programunkat;
90 millió fontos befektetéssel
javítjuk a szállások színvonalát, ezzel gyorsabban és hatékonyabban segíthetünk a hajléktalanoknak, hogy továbbléphessenek az utcáról és a
hajléktalanságból;
Az állandó lakhatási lehetıséghez jutás érdekében 50%kal több új szociális alapú lakhatási lehetıséget biztosítunk,
jobban kihasználjuk a meglevı szociális bérlakás és magántulajdonú lakás állományt;
…. (folyt.köv.)
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FELHÍVÁS
Kedves Kollégák!
2007. decemberében néhány Európai Parlamenti képviselı „írásbeli nyilatkozat”-tal tett kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy
mind az EU mind a tagállamok tegyenek sürgıs lépéseket az utcai
hajléktalanság felszámolására.
A FEANTSA (A Hajléktalanokkal
Dolgozó Nemzeti Szövetségek
Európai Szervezete) is részt vett
az alábbiakban olvasható írásbeli
nyilatkozat elkészítésében. A nyilatkozatot az Európai Parlament
egy ír képviselıje, Mary Lou
MacDonald kezdeményezte és
2007. december 10-én iktatták.
(A nyilatkozat magyar nyelven is
olvasható. A honlap jobb sarkában, fent választható pdf és doc
formátum egyaránt.)
http://www.europarl.europa.eu/
sidesSearch/search.do?
type=WDECL&term=6&author=2
8111&language=EN&startValue=
0
Az „Írásbeli nyilatkozat”: egy maximum 200 szóból álló szöveg, az
EU tevékenységi körébe tartozó
témában. Az ilyen nyilatkozatokat
az EU minden hivatalos nyelvén
kinyomtatják és regisztrálják. Az
Európai Parlament képviselıi
egy-egy nyilatkozat alapján kezdeményezhetnek vitát egy adott
tárgykörben.
Az eljárás: „Írásbeli nyilatkozat”-ot
az Európai Parlament képviselıibıl álló néhány fıs csoport adhat
ki, benyújtva a kollégáik által is
aláírt szöveget. Amennyiben három hónapon belül a képviselık
többsége aláírja a nyilatkozatot,
akkor azt továbbítják az Elnöknek, aki az Európai Parlament
egy plenáris ülésén kihirdeti azt.
Így bekerül az ülés jegyzıkönyvébe és továbbítják a szövegben
megnevezett EU-s intézmények
felé az aláírók nevével együtt.

Egyedülálló lehetıség: az Európai Parlamenti képviselık többsége által aláírt írásos nyilatkozat a
többi EU-s intézmény, valamint a
tagállamok és a közvélemény felé
erıs politikai jelzéssel bírna. Ez
azt jelentené, hogy a képviselık
körében egyetértés van abban,
hogy azonnali cselekvésre van
szükség, tekintet nélkül arra,
hogy melyik politikai tábort vagy
melyik országot képviselik. Ezzel
a hajléktalanság tartósan bekerülne az európai és a tagállami prioritások közé.
Pozitívumok: (1.) A nyilatkozat
követelményeit tekintve nem tőnik
sem vitathatónak sem irreálisnak. (2.) Az öt elsı aláírás különbözı országokból és különbözı politikai csoportosulásoktól való: Mary Lou MacDonald
(GUE/NGL, Ireland) Claude Moraes (PES, UK) Jacek Protasiewicz (EPP-ED, Poland), Gérard
Onesta (Greens/EFA, France) és
Jean-Marie Beaupuy (ALDE,
France). Ráadásul Gérard Onesta az Európai Parlament alelnöke
is egyben, míg Jean-Marie Beaupuy a Város/Lakhatás frakcióközi
csoport elnöke.
Kihívás: azoknak az írásbeli nyilatkozatoknak a száma, amelyeknek 3 hónapon belül sikerült megkapniuk a kívánt számú aláírást,
nagyon alacsony. Amennyiben a
képviselıknek legalább fele nem
látja el kézjegyével, az írásbeli
nyilatkozat érvényét veszíti. Mivel
jelenleg 785 képviselı ül az Európai Parlamentben, ezért kb. 400
aláírást szükséges összegyőjteni 2008. március 26-ig. További akadályt jelenthet az, hogy a
képviselık nem írhatnak egyszerően csak egy e-mailt, mondván,
hogy támogatják a nyilatkozatot:
személyesen kell aláírniuk azt a
rendelkezésükre álló regiszternél.
Stratégia: a FEANTSA-nak komoly szerep jut, csakúgy mint az
elsı képviselıknek, akik elkötelezték magukat, hogy meggyızik
a kollégáikat a nyilatkozat aláírásáról. Természetesen az iroda
mindent megtesz azért, hogy a
nyilatkozat megszerezze a képviselık többségének aláírását, leg-

inkább közvetlen kapcsolatfelvétellel és lobbizással. Ugyanakkor
nagyon sok múlik a tagszervezetek támogatásán. Fontos, hogy
minden ország az európai parlamenti képviselıjénél szorgalmazza a nyilatkozat aláírását, mivel
néhányan közülük sokkal inkább
hajlanak arra, hogy a saját választóik kérésének tegyenek eleget, semmint egy brüsszeli ernyıszervezetének. Természetesen
elérhetıségekkel is lehet segíteni
a FEANTSA-t.
Eddig 45 képviselı látta el kézjegyével a nyilatkozatot. (Ez még a
kampány elıtti állapot, mert a FEANTSA-iroda delegációja az év
elején kezdi el az Európai Parlament épületében az aláírásgyőjtést.)
Következı lépés: a FEANTSA
Iroda egy levelet fogalmaz, amelyet minden tagszervezetnek hamarosan elküldenek. Ez alapján
majd levélben is lehet fordulni az
adott ország EP képviselıihez.
Természetesen, amennyiben 1-1
EP képviselıhöz közvetlen kapcsolatotok van, akkor ezt a kapcsolati tıkét érdemes latba vetni.
Üdvözlettel:
BAKOS PÉTER
(FEANTSA elnökségi tag)
10.12.2007 0111/2007
ÍRÁSBELI NYILATKOZAT
az eljárási szabályzat 116. cikke
alapján elıterjesztette: Mary Lou
McDonald, Jacek Protasiewicz,
Claude Moraes, Gérard Onesta
és Jean Marie Beaupuy
az utcai hajléktalanság felszámolásáról
Lejárat idıpontja: 26.3.2008
Írásbeli nyilatkozat az utcai hajléktalanság felszámolásáról
Az Európai Parlament,
– tekintettel eljárási szabályzata 116. cikkére,
(A.) mivel a hajléktalanság problémáját az EPSCO tanács 2005ben prioritásként határozta meg,
és mivel kiemelt kérdésnek számít az Unió szociális védelmi és
társadalmi integrációs stratégiájának „aktív integrációra” irányuló
komponense keretében,
(B.) mivel a megfelelı lakáshoz
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való hozzáférés alapvetı emberi
jog, és szálláshely rendelkezésre
állása gyakran az elsı lépés a
megfelelı és fenntartható lakásmegoldás felé olyan emberek
számára, akik különösen nagy
szegénységben és társadalmi elszigeteltségben élnek,

− Tessék. A magáé, ha elfogadja.
− ???
− Mákos rétes.
− Honnan tudta, hogy ezt szeretem?
− Csak úgy. Gondoltam.

(C.) mivel minden télen EU-szerte
emberek válnak a fagyhalál áldozataivá a szükségszálláshelyek
és a hajléktalanok szükségleteit
ellátó gondozó szolgálatok hiánya miatt,

Csillogó szemmel nyúl a kis papírzacskóért, s megszerzett zsákmányával távozik. Visszatérek a
cukrászdába, megeszem a saját
süteményemet. Nem esik jól. Talán ezt is oda kellett volna adnom?!

(D.) mivel az utcai hajléktalanság
a hajléktalanság legszembetőnıbb formája, amelyet csak szélesebb körő holisztikus stratégia
keretében lehet tartósan felszámolni,
(E.) mivel az Európai Parlament
ebben az évben már kétszer szólított fel a hajléktalanság felszámolására irányuló sürgıs cselekvésre,

Kétféle szociális munkás létezik:
aki szereti a mákos rétest; és aki
nem. Én az elıbbihez tartozom.
Kétféle szociális munkás létezik:
aki az utcán jövet-menet, munkába és haza igyekezvén, vásárlás
és utazás közben "közömbös" az
utcaemberek iránt; és aki nem.
Én az elıbbihez tartozom.

(1.) felhívja a Tanácsot, hogy jusson megállapodásra olyan európai uniós elkötelezettség tekintetben, amely az utcai hajléktalanságnak 2015-ig való felszámolására irányul;

(Munkaidıben Velük és Értük vagyok, munkaidın kívül nélkülük.
Ezért nem adok pénzt a guberálónak, nem veszek újságot a
flaszterárustól, stb…)

(2.) felhívja a Bizottságot, hogy
dolgozza ki a hajléktalanság európai keret-meghatározását,
győjtsön összehasonlítható és
megbízható statisztikai adatokat,
és évente tájékoztasson arról,
hogy az EU tagállamai mit tettek
a hajléktalanság felszámolásáért
és milyen eredményeket értek el;
(3.) sürgeti a tagállamokat, hogy
szélesebb körő hajléktalansági
stratégia részeként dolgozzanak
ki „téli vészhelyzeti terveket”;
(4.) utasítja elnökét, hogy továbbítsa e nyilatkozatot az aláírók
nevével együtt a Tanácsnak, a
Bizottságnak és a tagállamoknak. (Szerk.: FARKAS
ARKAS W. ATTILA
TTILA)
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December eleje van, mínuszokat
jelez a hımérı és kezem-lábam;
mindenki didereg. Még nem kezdıdött el a karácsonyi bevásárlási láz, még nem indult meg az adakozókedv sem.
Éhes lettem. Budapest forgalmas
közlekedési csomópontján barátságos kis cukrászda hívogat.
Nagy kirakat, azon keresztül látom a friss habos édességeket,
érzem a kiáradó ínycsiklandó illatokat és melegséget. Bemegyek,
rendelek egy üdítıt és egy mákos
rétest. Az eladólány unottan odasétál a pulthoz. Figyelemmel kísérem ténykedését. Amint tányérra helyezi a süteményt, megpillantok egy öregembert odakint.
Hajléktalan. Kívülrıl az üvegportálhoz támaszkodik az orrával mintha így érezné a friss-meleg
illatokat; megpróbál elıbbre csoszogni, ám az üveg útját állja. A
lány visszaér elém. Kérek tıle
még egy mákos rétest - ezúttal
csomagolva. Száját biggyeszti,
aztán hozza. Fizetek, kisietek az
öreghez az ajtó közelébe.

Kétféle ember létezik: aki szereti
a mákos rétest; és aki nem…
KÁRTYÁS IRÉN
< menhely@yahoo.com >

Egészségbiztosítás
PRO és KONTRA
3SZ - vs - EüM
A 3Sz Nyilatkozata:
Szakmai és civil szervezetek
állásfoglalása az egészségügyi
rendszer finanszírozását részben
privatizáló „jogalkotási koncepcióról”
Az Egészségügyi Minisztérium
honlapján megjelent egy „részletes jogalkotási koncepció”, amelyet - a szöveg szerint - „a társadalmi vita és a koalíciós megállapodás alapján” alakított ki a minisztérium. A dokumentum, minden lapján jelzi hogy „A Kormány
álláspontját nem tükrözi”. Állásfoglalásunk azt az igényt fejezi ki,
hogy e dokumentum ne is váljon
ebben a formában a kormány
álláspontjává.
A jelenlegi koncepció társadalmi vitája valójában még nem tör-
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ténhetett meg, hiszen teljesen új,
az eddigi javaslatoktól eltérı,
nemzetközileg is egyedülálló koncepcióról van szó. Ez a koncepció csak igen kis mértékben veszi
figyelembe a korábbi társadalmi vitát, az állampolgári és
szakértıi vitákban elhangzott
ellenérveket. Minthogy az érvek
eddig jórészt leperegtek egy súlyosan átpolitizált és értékterhelt
álláspont képviselıirıl, nem látjuk
értelmét újabb részletes érvelésnek. Csupán a dokumentum néhány alapvetı belsı ellentmondására és megalapozatlan állítására
hívjuk fel a figyelmet, a dokumentum logikája mentén haladva.
Dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter válaszlevele
a 3Sz állásfoglalására:
„Tisztelt Elnök Asszony!
Az Egészségügyi Minisztérium kiemelten fontosnak tartja, hogy érdemben foglalkozzon a különbözı társadalmi, szakmai, illetve civil szervezetek a biztosítási rendszer átalakításaról kidolgozott törvényt érintı véleményeivel és kifogásaival. Ezért a SzociáIis
Szakmai Szövetség és a Magyar
Szegénységellenes Hálózat Koordinációs Testülete állásfoglalására az alábbiakban igyekszünk
érdemben válaszolni.
Állítás (EüM):
„Általános szakmai konszenzus
van abban, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem felel meg
a nyugat-európai társadalombiztosítási rendszerek alapvetı ismérveinek, jóllehet a német-francia típusú biztosítási rendszer
megteremtése már 1990-ben is
elhatározott szándéka volt valamennyi akkori parlamenti pártnak.” (6. old.)

Problémák az állítással (3Sz): A
“szakmai konszenzus” értelmezése önkényes.
Az új koncepció nem közelít, hanem az eddiginél távolabb visz
a nyugat-európai társadalombiztosítási rendszerektıl.
Válasz (EüM): A társadalombiztosítás lényege a szolidaritás,
ami az ellátás igénybevételének
lehetıségét elszakítja a az egyén
aktuális fizetıképességétıl. Bismarck volt a, aki a csoporton belüli szolidaritást (bányász szolidáris a bányásszal) a társadalmi
csoportok (osztályok) közötti kötelezı szolidaritásává alakította a
munkáltatói, azaz a tulajdonos járulékfizetési kötelezettség bevezetésével (ez a munkáltatói járulék, amiért a munkáltató - mint járulékfizetı - még nem válik biztosítottá).
Ez a társadalombiztosítás lényege, és ebbıl fakadnak a fı ismérvek is. A részvétel (adott körben)
kötelezı, a befizetés nem kockázat-arányos, hanem jövedelem-arányos (azaz a befizetés mértéke
a jövedelemtıl, és nem az egészségi állapottól függ), a juttatások
pedig az egészségügyi ellátások
tekintetében semmilyen összefüggésben nincsenek a befizetéssel,
csak a szükséglettel, azaz: aki többet fizet, annak nem jár jobb, vagy
több ellátás a közösbıl.
Akár az SZDSZ eredeti javaslatát
vizsgáljuk, akár a kompromiszszumként elfogadott rendszert,
mind a kettı társadalombiztosítás, és nem az egészségbiztosítás üzleti biztosítássá alakítása.
A társadalombiztosítás fı ismérve, a kötelezı biztosítás, a jövedelemarányos hozzájárulás és a
szükségletarányos igénybevétel
mindkét modellre jellemzı. Ez a
lényeg és ezen semmit nem változtat az, hogy a szervezeti - és
mőködési kultúra javítása, az
ügyfélközpontú, beteg-barát-, hatékony mőködés érdekében ki-

sebbségi tulajdonosként üzleti
befektetık is részt vehetnek a
rendszerben, akik akár hasznot is
realizálhatnak a betegbarát, hatékonyabb, jobb mőködésbıl. Ha
jobban gazdálkodnak a befizetett
járulék-forintjainkból, akkor nekünk is, de nekik is több jut. Közös az érdek.
A magyar egészségbiztosításban
elképzelhetetlen az, hogy az, aki
elég gazdag, az döntése alapján
kimaradhasson a társadalombiztosításból és ne fizessen járulékot, vagy a brókerek, banki alkalmazottak önálló egészségbiztosítót alapíthassanak maguknak,és
miután magasabb az átlagjövedelmük, alacsonyabb járulékot fizessenek, mint a többiek. Mindez
abszurd felvetés lenne, amit valóban a szolidaritás és igazságosság a bismarcki örökség szétverésének tekintenénk. Van pedig
olyan ország, ahol a rendszer így
mőködik: Németországnak, a bismarcki rendszer bölcsıjének egészségbiztosítása ilyen. Az új
magyar rendszer tehát sokkal
többet igazságosságot tartalmaz,
mint a klasszikus társadalombiztosítási rendszerek.
Állítás (EüM): „A jól meghatározott fejkvóták miatt a pénztáraknak nem is áll érdekükben a szelekció. Az idıs, beteg emberek után ugyanis több pénzt kapnak,
mint az egészséges, fiatalok után. Ezzel a rendszer megerısíti
a nemzeti kockázatközösséget.” (8. old) „A fejkvóta az egészségügyi igénybevételi adatokra épül: a különbözı korú- és nemő
biztosítottakra különbözı értékő,
amely statisztikailag elismeri az
adott korú és nemő személy ellátási költségigényét.” (25. old.)
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Problémák az állítással (3Sz):
Az ország megyéi, kisebb és nagyobb térségei közötti - nemzetközi összehasonlításban is- rendkívül nagy mortalitási és morbiditási különbségeket a fejkvóták
nem fejezik ki. A jelenlegi korrekció csak a kor és nem szerinti eltérı arányokat veszi figyelembe.
Kevésbé egyenlıtlen országokban is az a tapasztalat, hogy az ilyen korrigált fejkvóta alapú forráselosztás a heterogenitásból adódó kockázatok csak kis hányadát képes kezelni. Az ennél finomabb kiegyenlítést azonban a
koncepció elnapolja. Így a betegebb térségek ellátása nem javulhat a szükségletekkel arányosan.
A rendszer már csak ezért sem erısítheti, hanem éppen gyengíti a
nemzeti kockázatközösséget.
Válasz (EüM): Valóban, ha a fejkvóta kizárólag a nem és kor szerinti tagolást tenné lehetıvé, nem
csökkennének az ellátási különbségek. Azonban a törvényi javaslat szerint a fejkvóta megállapításához nemcsak ezt a két változót
kell figyelembe venni, hanem további olyanokat is (pl. mortalitás,
morbiditás, szocio-ökonómiai faktorok, stb.), amelyek az egészségügyi szükségletekkel összefüggésben állnak. Az elsı öt évben a számításokhoz még az egészségügyi szolgáltatások jelenlegi igénybevételi adatait is fel lehet használni.
A fejkvóta nagyságának meghatározására alakul a Fejkvóta Bizottság: e testület feladata lesz
minden évben javaslatot tenni,
melyek azok az együtthatók, amelyekkel a legpontosabban modellezhetık a biztosítottakkal vállalt kockázatok, illetve ezeknek
milyen változtatásával lehet elérni
azt, hogy az ellátó-rendszer fejlesztése valóban a területi kiegyenlítıdés irányába induljon el.
A Bizottság tagjainak többsége a
Kormány által delegált személy,
de a pénztárak érdekeinek érvényesítése miatt a pénztárak is delegálnak tagokat. A képletet minden évben jogszabály fogja meghatározni.
Hosszú távú cél, hogy a fejkvóta
meghatározásához
kezdetben
használt igénybevételi változók
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helyett a tényleges szükségletváltozók jelenjenek meg.
Szó sincs tehát arról, hogy a kor
és a nem tényezıket vegyük tekintetbe – éppen ezért az ebbıl
levont következtetések félelmek
sem állják meg a helyüket.
Állítás (EüM):
„A pénztárak alakulásakor a jelenleg finanszírozott biztosítási ellátási csomag lényegi változtatására nem kerül sor. Mindenkire,
aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, a törvény erejénél fogva változatlanul kiterjed a
biztosítási kötelezettség, járulékfizetés vagy annak állami átvállalása ellenében az alapcsomagon
túl a biztosítási csomag továbbra
is járni fog.” (14. old.) „A kötelezı
pénztárak kiegészítı biztosítási
tevékenységet nem folytathatnak,
de a pénztártagok kérésére ajánlhatnak számukra kiegészítı biztosítókat. “ (9. old.)
Problémák az állítással (3SZ): A
jelenleg finanszírozott biztosítási
ellátási csomag az egészségügyben nincs pontosan meghatározva. A pénztáraknak korlátlan lehetıségük van arra, hogy
1-1 beavatkozásnál, vagy annak
egyes részleteinél vitassák annak
„csomaghoz tartozását”.
A pénztár biztosítási csomag
csökkentı tevékenységét megkönnyíti, hogy az értetlenkedı betegnek azonnal felajánlhatja a kiegészítı biztosítás lehetıségét.
Válasz (EÜM): A különbözı ellátási csomagok tartalmát a 2006.
év végi reformtörvény rögzítette.
Ez a törvény az ellátásokat szintenként elkülönítette az alábbiak
szerint:
 az állam által garantált rendszerben emberi jogon vehetık igénybe
 társadalombiztosítási jogviszony alapján igénybe vehetıek
 térítési díj fizetés ellenében,
vagy kiegészítı biztosítás keretei
között igénybe vehetı szolgáltatások.
Ezek közül az alapcsomag és a
kiegészítı csomag taxatíve körül
van határolva. A felsorolásokból
kimaradók alkotják a társadalombiztosítási csomagot, mely tartal-

mát - a ténylegesen elvégezhetı
beavatkozásokat- jogszabály rögzíti. A törvény a biztosítási ellátási
csomag tartalmát nem érinti, annak szabályozását továbbra is az
Ebtv. (1997. évi LXXXIII. tv.) taglalja. A csomagok meghatározása
tehát a jövıben is az Országgyőlés kompetenciája marad.
A jövıben a vitás esetekben a
Felügyelet fog eljárni, míg a csomagok tartalmának megváltoztatására az újonnan létrejövı Díjtétel Bizottság tehet javaslatot. Az
egészségbiztosítási miniszter a
javaslat tartalmát is figyelembe
véve a biztosítotti ellátási csomag
tartalmának változásáról (pl. korszerőtlen újszülöttkori szőrıvizsgálat helyett tandemszőrés) jogszabályt alkothat. A pénztáraknak
tehát nem lesz jogköre önkényesen meghatározni a nyújtott ellátások körét. Ilyen módon a kiegészítı biztosításokat sem lehet eladhatóvá tenni.
Állítás (EüM):
„A jelenlegi rendszerben az OEP
feladata a mőködési költségek finanszírozása, a nagyértékő eszközöket, a beruházásokat - tehát
a fejlesztéseket és az eszközpótlást - alapvetıen a tulajdonosfenntartó kötelezettsége finanszírozni. (…) A tulajdonos-fenntartók
az állami költségvetésbıl és egyéb - döntıen uniós - forrásokból szerezhetik meg a szükséges
pénzeszközöket. A több-pénztáras rendszer a jelenlegi elveken
nem kíván változtatni, azaz fennmarad a duális finanszírozás.
Uniós forrásokból az ellátórendszer fejlesztésekre pályázati úton
kb. 400 milliárd forint elköltését
tervezi a kormányzat változatlan
keretek között. A forrásokra az egészségügyi szolgáltatók, illetve
tulajdonosaik / fenntartóik pályázhatnak.” (18. old.)
Problémák az állítással (3Sz):
Két állítás ütközik. Az elsı állítás:
„a fejlesztéseket a tulajdonosfenntartó kötelezettsége finanszírozni”. A második: a fejlesztési
források „az állami költségvetésbıl és uniós forrásokból” származnak. Minthogy az utóbbi állítás bizonyos, nem érthetı, hogy
mit tesz a rendszer lényegi fej-
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lesztéséhez az új tulajdonos, a
magántıke.
A 400 milliárd forint pályázati úton
történı elköltése - ellenkezı rendelkezések és megfelelı koncepció hiányában - valószínőtlenné
teszi, hogy a fejlesztések hatékonyan szolgálják a területi és egyéb kiegyenlítéseket, illetve,
hogy figyelembe vegyék az egészségügy átalakításával létrejövı súlyponti kórházak, a járóbeteg ellátásban tervezett különbözı típusú fejlesztések szükségleteit.
Válasz (EüM): A fejlesztések feladata továbbra is az önkormányzatok, az állam, az egyházak, az
alapítványok, és a többi tulajdonos felelısségi körében marad.
Az esetek túlnyomó többségében
- ma még - önkormányzatok a tulajdonosok. Az önkormányzatok
azonban nem rendszertıl független szereplık, hanem a lakosság
állami ellátásának helyi szervei.
Ilyen módon az állam és az önkormányzat alapvetıen érdekelt a
fejlesztések stratégiai összehangolásában. Ezen felül az önkormányzatok, mint tulajdonosok
az állami költségvetésbıl származó forrásokból gazdálkodnak.
Így a fejlesztési források is az
állami költségvetésbıl kerülnek
szétosztásra.
Tekintettel arra, hogy a pénztárak
többségi tulajdonosa szintén a
magyar állam, ill. a pénztárak jelenlegi szolgáltatóknak nem lehet
tulajdonosai, ezért nincs akadálya
annak, hogy e három szereplı e
meghatározó kérdésben közös
megegyezésre jutva járjon el. A
fejlesztések valójában mind az államnak, mind az önkormányzatoknak, mind a pénztáraknak egybeesı érdeke - az uniós források
hatékony felhasználása is.
Állítás (EüM):
„A teljesítmény-finanszírozás alapvetı metodikái változatlanok

maradnak (német pont, HBCS, BNO, stb.) (…) A díjakat az ún. Díjtétel Bizottság állapítja meg és évente vizsgálja felül. A Bizottság
munkájában a szolgáltatók képviselete biztosított. (21.old.) A
Pénztárak biztonságos mőködésének garanciái (között van),
hogy „a kisebbségi tulajdonosnak
döntı befolyása van a pénztár irányítására,” illetve „a Pénztárak
részt vesznek a Díjtétel és a Fejkvóta Bizottságok munkájában”.
(28. old.)
Problémák az állítással (3Sz): A
Díjtétel Bizottság szerepe döntı
az ellátások színvonalának és körének alakításában. A „szolgáltatók képviselete” nem garantálja
azt, hogy kellı súlyuk lesz e kérdésekben a kisebbségi tulajdonossal, azaz a magántıkével
szemben, amelynek viszont garantáltan „döntı befolyása van a
pénztár irányítására”.
A Díjtétel Bizottság ilyen módon felerısíti a korábban említett kockázatot, azt, hogy a pénztárak csökkentik a biztosítási csomagot.
Válasz (EüM): A törvény értelmében a Díjtétel Bizottságnak csak
és kizárólag javaslattevı hatásköre van, a döntéseket az illetékes miniszter rendeletekben adhatja ki. Ez kellı garancia arra,
hogy ne történhessen olyan változás, ami az állami szándékkal ellentétes (ilyen pl. a csomagszőkítés).
A Díjtétel Bizottságnak egy-egy
tagjára az egészségbiztosításért
felelıs miniszter, az államháztartásért felelıs miniszter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter, további két tagjára az egészségbiztosítási pénztárak együttesen tesznek javaslatot. Tekintettel arra, hogy a feladatköre
egészségpolitikai
döntésekhez
kapcsolódik, ezért az Egészségügyi Minisztérium által delegált tag

egyben a Bizottság elnöke is. Így
a Bizottság tagjainak többsége a
Kormány tagjai által delegált személyek, amelyre azért van szükség, hogy az egészségügy ellátó
rendszer szereplıinek érdekei
megfelelıen érvényesüljenek. Mivel a szolgáltatások befogadása,
illetve a már befogadott szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatos kérdések a pénztárakat is érintik, szükség van az ı érdekeik
érvényesítésére is.
A „döntı befolyás” kizárólag a
pénztárak operatív irányítására
vonatkozik, vagyis arra, hogy az
igazgatótanácsban a kisebbségi
tulajdonos szava lesz az erısebb,
míg az alapvetı döntéseket meghozó közgyőlésben, valamint a
felügyelı bizottságban a többségi
tulajdonosé, vagyis az államé.
Állítás (EüM):
“A pénztárak természetesen maximálisan érdekeltek lesznek az
indokolatlan teljesítmények, párhuzamos ellátások visszafogásában. A pénztárak saját maguk
dönthetnek arról, hogy milyen
metodikákat alkalmaznak a kiadások kordában tartására: elızetes autorizáció, vizsgálati és terápiás eljárásrendek, volumen-szerzıdések,
bázis-finanszírozás,
preferált szerzıdések, stb.”(23.
old.)
Problémák az állítással (3Sz):
Az egyes pénztárak (elismerten a
költségkorlátozásban
érdekelt)
menedzsmentje szokatlanul nagy
szabadságot kap a szolgáltatók
tevékenységének szabályozásában. Ezen belül az ugyancsak
szabályozatlanul alkalmazható elızetes engedélyezés (autorizáció) lehetısége nem csak a betegeket, hanem az orvosokat is kiszolgáltatottá teheti (például sürgıs és költséges beavatkozások
esetében).
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Nem szabad elfelejteni, hogy
a pénztárak valójában profitorientált szervezetek, akik azonban kizárólag hosszú távú sikeres mőködés megvalósításával juthatnak
hozzá a profitjukhoz. Ezért számukra nincsenek „gyors” megoldások: kizárólag a minél több, minél elégedettebb ügyfél garantálhatja a növekvı nyereséget. Az
ügyfelek elégedettsége azonban
csak a minıség javításával elérhetı.
Válasz (EüM): A pénztáraknak
kizárólag pénzügyi szervezéső
hatáskörük lesz, szakmai kérdésekben a szakmai kollégiumok által kidolgozott protokollok a mérvadók. A pénztár nem korlátozhatja például a sürgısségi ellátást,
azt minden körülmények között,
az ország bármely szolgáltatójánál finanszíroznia kell. Ugyanakkor fontos, hogy a pénztár megjeleníthesse a szakmai szempontok
mellett a gazdaságossági szempontokat is: annyi kapacitást üzemeltessen, amennyire valóban
szükség van, és olyan ellátóknál,
ahol a minıség/ráfordítás arány a
legoptimálisabb.
A törvényben szabályozásra került, hogy milyen eszközöket
használhatnak a pénztárak a
szolgáltatók tevékenységnek szabályozására. Az ellátás-szervezést bizonyos esetekben az elızetes autorizáció jogát megengedi a törvény. A pénztárak a szolgáltatókkal szerzıdést köthetnek,
amelynek típusait a törvény nevesíti (finanszírozási, preferáló, eseti finanszírozási, elszámolási
és egyéb szerzıdések). Meghatározásra került a szerzıdések
tartalmi követelményei is. Az Egészségbiztosítási Felügyelet ellenırzési joga kiterjed a szerzıdésekre is.
Elızetes engedélyezésére abban
az esetben kerülhet csak sor, ha
a pénztártag olyan egészségügyi
szolgáltatónál vesz igénybe nem
sürgısségi ellátást, amellyel az
egészségbiztosítási
pénztára
nem kötött sem finanszírozási,
sem preferáló szerzıdést. Ebben
az esetben az ellátás megkezdése elıtt szükséges a pénztár elızetes hozzájárulása. Ettıl eltárı
esetben elızetes autorizációra
nem kerülhet sor.

14

2007.nov-dec.

A törvénytervezet
parlamenti vitája

2007.dec.vége

Zárószavazás

2008. jan.1.

A törvény
hatályba lép

Állítás (EüM):
(31. old.)
Problémák az állítással (3Sz):
Az eddigi reformlépések rövid idı alatt megoldották a legsürgetıbb kérdést, megszőnt a
társadalombiztosítási
kassza
hiánya, sıt, szufficit keletkezett.
Azt is bizonyítják, hogy a meglévı társadalombiztosítási apparátus rendkívüli, gyakran kegyetlenül nehéz feladatok végrehajtására is képes. Ennek következtében:
Semmi nem indokolja a kapkodást. A tervezett folyamat nehezen és csak igen nagy közköltséggel lenne visszafordítható. A
mai formájában hevenyészett,
sok tisztázatlanságot és ellentmondást tartalmazó „koncepció”
2 és fél hónapon belüli bevezetése értelmetlen társadalmi és politikai kockázat.
Semmi nem indokolja, hogy a közös biztosítás (a szó szoros értelmében vett társadalombiztosítás)
intézményeit alkalmatlannak tekintsük további nehéz feladatok-

ra. Némi türelmi idıvel, a magántıkének eleve megszavazott bizalom töredékével, és a szakmai
szervezeteknek a korrekciós döntéshozatalba bevonásával esélyt
kellene teremteni arra, hogy közbizalomra építve mőködhessenek
átszervezés esetén is. Erre a bizalomra mindenképpen szükség van, hiszen nem látható elıre, mekkora szerepet fog vállalni a magántıke például a
szegény „végeken”.
Válasz (EüM): A jelenlegi rendszer nem stabil, azt kizárólag a
végrehajtó hatalom szigora tartja
egybe. A rendszer fenntarthatósága ellen, a visszarendezıdés
mellett számtalan érdek próbál
érvényesülni. Ezért az elért eredmények kizárólag a finanszírozási
oldal átalakításaival védhetık
meg.
A rendszer sikeres bevezetéséhez - értelemszerően - befektetıkre van szükség. Azonban
nincs olyan befektetı, aki pénzt
tenne egy olyan átalakításba, amit idıben képtelenség irreális
kockázat nélkül befejezni.
A koncepcióról a kormányalakítás
óta, azaz közel másfél éve tart a
koalíciós partnerek egyeztetése.
A kérdés körülbelül ugyanennyi ideje a társadalmi közbeszéd állandó témája: a Zöld Könyv vitáját
követıen konferenciák sora, vitairatok, cikkek, médiaesemények
tucatjai foglalkoztak vele. Maga
koncepcióalkotás, és a törvény
kidolgozása is hónapok óta nagy
intenzitással folyik. Szó sincs tehát arról, hogy most hirtelen valamiféle sosem látott, senki által
nem ismert elképzelést vettünk
volna elı. A több pénztáras modell az elmúlt évtizedek legnagyobb társadalmi vitáiban kiérlelt
koncepciója, amelynek a végsı
próbájára, a parlamenti elfogadására szintén több mint egy hónap
idı áll rendelkezésre.
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Összefoglalva (3Sz):
Az egészségügy finanszírozásának tervezett átalakítása az eddigieknél nagyobb horderejő, a viszonyokba legmélyebben beavatkozó, szokatlanul nagy társadalmi
kockázatokat hordozó kényes
döntés. Tudjuk, hogy minden reformnak ellenállásokkal kell számolnia, s ezért végrehajtásukhoz
politikai bátorság kell. Az adott esetben az ellenállások is, az elıre
nem látható következmények is
szokatlanul súlyosak, a társadalmi
és politikai kockázatok pedig rendkívül nagyok sıt, veszélyesek.
A már eddig megtett reformlépések mentesítenek a sürgıs döntéskényszer alól. A reformok lemerevedése nem jelentıs kockázat, minthogy a rendszer beállt
egy reform-pályára. Mindezek alapján azt igényeljük, hogy a jelenlegi koncepciót a kormányzat
vonassa vissza. E helyett bocsásson társadalmi vitára egy olyan egészségügyi finanszírozási koncepciót, amely nyíltan bemutatja
az alternatív változtatások elınyeit és hátrányait, a várható kimenetek jelenleginél szélesebb
spektrumát, és a társadalmilag
kedvezıtlen kimenetek kezelési
lehetıségét.
A Szociális Szakmai Szövetség
Elnökségének tagjai:
Bényei Andrásné, Budai István,
Ferge Zsuzsa (tiszteletbeli elnök),
Gosztonyi Géza, Juhász Gábor,
Kecskés Rózsa, Kissné Szabó
Zsuzsanna, Kövér
Ágnes, Majláthné Lippai Éva, Pataki Éva (elnök), Pelle
József, Sajgál Rózsa, Sütı Csaba,
Szabó János, Szöllısi Gábor, Takács Imre, Vass
Péter, és a Magyar
Szegénységellenes Hálózat
Koordinációs Testülete

müller Péter, szociális munkás,
Szomor Éva

Összefoglalva (EüM):
Tisztában vagyunk azzal, hogy az
elmúlt évtized talán legnagyobb
horderejő társadalompolitikai átalakításába kezdtünk bele. Az átalakítás fı motivációja a minıség
javítása, a hozzáférés javíthatósága és a fenntarthatóság. Meggyızıdésünk, hogy az átalakítás
elodázása indokolatlan, és káros
a társadalom számára: ezzel ugyanis kockáztatnánk a reform
eddigi eredményeit, és fenntartanánk a jelenlegi pazarló és igazságtalan rendszert. Természetesen a továbbiakban is nyitottak
vagyunk minden jobbító szándékú észrevételre és készek vagyunk mindenkivel egyeztetni, hiszen közös az érdekünk, hogy
egy valóban szolidári, ugyanakkor a biztosítottakért, betegekért
versengı, egyre jobb minıségő
egészségügyi rendszer jöjjön létre.
Budapest, 2007. november 13.
Tisztelettel: DR. HORVÁTH ÁGNES

Az állásfoglaláshoz eddig csatlakozott szervezetek:
FIGYELJ RÁNK! - Különélı szülık
és gyermekeik érdekvédelmi egyesülete, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Nefelejcs Egyesület, Sóstói Szivárvány Idısek
Otthona, Szociális Innovációs Társulás, Sz-Sz-B. megyei Szociális
Intézmények Szakmai Egyesülete

Az állásfoglaláshoz eddig csatlakozott magánszemélyek:
Bányai Emıke, Csécsei Ilona,
Faggyas Csabáné, Lux Judit, Mihályfy László, filmrendezı, Spicz-

Válasz (3Sz): Dr. Horváth Ágnes
miniszter részére
Tisztelt Miniszter Asszony!
A Szociális Szakmai Szövetség
(3Sz) nagyra értékeli, hogy az egészségügyi reform kérdésében
újabban valóban nyilvános társadalmi vita folyik, és azt is, hogy a
Miniszter Asszony érdemben választolt a 3Sz konkrét felvetései-

re. A válaszok ugyanakkor nem
mind megnyugtatóak. Általában is
aggodalomra ad okot, hogy a
szakmai fórumokon, a sajtóban
és az egyeztetések során elhangzott felvetések érdemben nem
változtattak az egészségügy átalakításáról szóló „kompromisszumosnak” nevezett törvénytervezeten. Tételes viszontválaszainak
részletes tárgyalása helyett engedje meg, hogy ismét megfogalmazzak néhány alapvetı aggályt,
amelyeket Miniszter Asszony levele távolról sem oszlatott el.

A tervezet
támogatottságának hiánya
A „kompromisszumos” tervezet
jórészt az SzDSz korábbi javaslatára épít, noha a forma változott.
Széles körő támogatása a kompromisszumos javaslatnak sincs
sem politikai, sem szakmai, sem
társadalmi szempontból.
Szakmai oldalról a tervezet mögött döntıen a klasszikus közgazdaságtan hívei állnak; még az egészségügy közgazdaságtanával
foglalkozó (hazai és nemzetközi)
szakemberek többségének támogatását sem élvezi.
Számos társadalmi szervezet, valamint az érintett szakmai szervezetek többsége egyértelmően elutasítja a „kompromisszumos” javaslatot.
A tervezet támogatottsága a potenciális befektetık részérıl képzelhetı el. Nyilvánvalóan a tervezet mellé állítja ezeket a csoportokat, hogy a jelentıs összegő
közpénz feletti ellenırzést minimális befektetés fejében kaphatnak meg.
Amennyiben elfogadja a kormány
a javaslatot, az egy kisebbségi
politikai akaratnak (SzDSz) és a
befektetésben érdekelt üzleti biztosítóknak az érdekeit fogja elsısorban figyelembe venni. Óriási
politikai, szakmai és társadalmi
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biztosítás eszméjétıl, a járulékfizetés oldalán megjelenı szigorítások (a „potyautasok” kiszőrése)
a peremhelyzető emberek megbélyegzését, bőnbakként történı
megjelenítését segíti elı.

kockázata van egy ennyire kényes, a szó szoros és átvitt értelmében húsbavágó, mindenkit érintı ügyben egy kisebbségi tervezet erıszakos elfogadtatásának.
A társadalombiztosítás
átalakulása a tervezet nyomán
A társadalombiztosítás valódi
eszméjétıl annak ellenére egyre
távolabb kerül az egészségbiztosítás, hogy úgymond, a társadalombiztosítás keretein belül maradva képzeli el a magánosítást.
A társadalombiztosítás lényege
az (volt), hogy a tulajdon nélküliek (szabad piac viszonyai közötti)
kiszolgáltatottságát ellensúlyozza
a közösen létrehozott társadalmi
tıke révén. A finanszírozás (teljes
vagy részleges) magánosítása
ezt a közös biztonságot ássa alá.
A társadalombiztosítás alapeszméjétıl való távolság tovább nı a
társadalmi kontroll gyengülésével. A járulékfizetık, azaz a munkavállalók és a munkáltatók 1998.
óta nem vesznek részt közvetlenül az egészségbiztosítási és a
nyugdíjbiztosítási alap irányításában. Gyakorlatilag a korábbi, állam-szocialista irányítás irányába
tett az ország egy lépést, amikor
közvetlenül a kormányzat irányítása alá helyezte az alapokat. Jelenleg a közvetett állampolgári irányítástól is egy nagy lépéssel
messzebb kerülünk azzal, hogy a
kizárólag saját érdekeiket képviselı magánbefektetık kezébe
teszünk fontos jogosítványokat.
Ezzel végleg lehetetlenné teszszük a társadalombiztosítás (már
egyébként is csak maradványokban létezı) egyik alapelvének
megvalósulását: a munkáltatók
és a munkavállalók (a járulékfizetık) kontrollját az alapok felett.
Miközben a társadalombiztosítási
alapok irányítása egyre meszszebb kerül a valódi társadalom-
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Eleve megkérdıjelezhetı, hogy
helyes irány-e az egészségügyi
ellátás finanszírozásának járulékfizetési oldalát erısíteni. Legalább három alapvetı érv szól amellett, hogy az adókból való finanszírozás irányába kellene inkább elmozdulni:
1.) Az alacsony aktivitási arány. E
miatt nagyon sokak helyett kell az
államnak fizetnie a járulékokat (adókból). A járulékfizetés megkerülése vagy a törvényesnél alacsonyabb szinten tartása erre adott („racionális”) válaszok.
2.) Nemzetközi összehasonlításban túlzottan magasak a munkáltatókat sújtó járulékterhek (a közvetett és közvetlen adóterheléshez képest, és fıleg a tıkejövedelmek elenyészı mértékő adózásához viszonyítva. Mérlegelni
kellene azt, hogy az egészségügyi kiadások adókból való kiegészítését ne „devianciának”, tehernek lássuk, hanem legalizáljuk,
törvényesítsük, esetleg erısítsük
ezt a módját a közös teherviselésnek.
3.) Az adóból finanszírozott rendszereknél kevésbé merül fel a potyautas probléma - hiszen, ha
mást nem, közvetett adókat mindenki fizet.
Magánosítás
a társadalombiztosításon belül:
a nyugdíjreform tapasztalata
A nyugdíjrendszer részbeni magánosítása azt mutatja, hogy a
profitérdekelt
magánpénztárak
nem feltétlenül járulnak hozzá a
költségek csökkentéséhez és a
hatékony mőködéshez. Mára kiderült, hogy a magánnyugdíjpénztárba átlépett biztosítottak
rosszabbul fognak járni, mint azok, akik az állami rendszerben
maradtak. A magánosítás nem
növelte a járulékfizetési hajlandóságot, nem csökkentette a költségeket, viszont évrıl évre óriási
terhet ró az államháztartásra a

társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer hiányának finanszírozása. Ez pedig ismét csak az adófizetık pénzébıl történik. Tehát
végül ismét részben adókból finanszírozódik a nyugdíjrendszer,
de ez nem szerves és elismert,
hanem szinte titkolt vonása.
A nemzetközi evidencia hiánya
A „kompromisszumos” javaslat egy
olyan rendszert vezetne be, amelyre vonatkozóan nem léteznek nemzetközi tapasztalatok. Ennek hiányában legalábbis szimulációs
módszerekkel, vagy „pilot-project”ekkel kellett volna tesztelni annak
mőködıképességét.
A javaslat olyan országok tapasztalataira épít, amelyek kiinduló
helyzete egészen más, mint a
magyar rendszeré. Ez önmagában is nagy gond. Az azonban
még nagyobb baj, hogy az ezekrıl az országokról szóló szakértıi
tanulmányok nem támasztják alá,
hogy a minıség növelésében
mindenkit érintıen érdekeltek lennének a magánbefektetık.
Az egészségügy problémáira
adott válaszok
Ami a legnagyobb gond, hogy a
benyújtott törvénytervezet az egészségügy, illetve a mortalitásimorbiditási helyzet számos helyen megfogalmazott problémáinak töredékére sem ad választ.
Mi több: a társadalmi vita alapjául
szolgáló Zöld Könyvben megfogalmazott problémák jelentıs részére sem reflektál a törvénytervezet, holott a Zöld Könyv diagnózisa is csak részlegesen fedte
le az egészségügy átalakítását
sürgetı társadalmi bajokat.

FERGE
ERGE ZSUZSA
SUZSA
tiszteletbeli elnök
< fergesp@t-online.hu >
PATAKI
VA, elnök
ATAKI ÉVA
< vapataki@yahoo.com >
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A SZOCIÁLIS
ZOCIÁLIS SZAKMAI
ZAKMAI SZÖVETSÉG
ZÖVETSÉG
ÁLLÁSFOGLALÁSA
ÁLLÁSFOGLALÁSA

Kerepesen, ma 2007. december 14-én este, sok családban
attól fognak félni, hogy származásuk, illetve gyermekeik iskolai
problémái miatt, zaklatásnak, esetleg atrocitásnak lehetnek kitéve.
A média hírei ellentmondásosak, a helyi és országos politikai
megnyilvánulások is homályosak, azaz nagyon keveset tudunk tényszerően arról, hogy mi
történt, és végképp kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni.
Az azonban bizonyosnak látszik, hogy szociális és pedagógiai (iskolai) problémákat, ezen
a településen, a problémásnak,
veszélyesnek tekintett gyerekek
és családjaik egyedüli hibáztatásával, büntetésével és megfélemlítésével akarják indulatos
szülık megoldani. A helyzet
súlyosságát fokozza, hogy a
szülıi felháborodáshoz, vagy a
helyi közösség valós konfliktusaihoz olyan politikai erıket,
illetve azok félkatonai szervezeteit hívták segítségül (mint rendfenntartókat), akik megjelenése
nem a problémák kezelésére,
hanem a félelemkeltés, az üldöztetés és a kirekesztés érzésének felkeltésére alkalmas
eszköz és üzenet.
Mi szociális szakemberek ismerjük az ilyen jellegő konfliktusok kialakulásának folyamatát,
azokat a helyi szinten megjelenı tehetetlenségeket és rossz
gyakorlatokat, amelyek eredményeként a felgyülemlı feszültségek aztán olyan robbanáshoz
vezetnek, amely fokozza a közösség legszegényebb tagjaival
kapcsolatos ellenszenvet és
elutasítást.
Mi szociális szakemberek, akik

a gyerekek és családjaik problémáival foglalkozunk, gyakran látjuk az iskola tehetetlenségét, a
pedagógusok eszköztelenségét,
a helyi közösségek képviselıinek részvétlenségét vagy közönyét, és tisztában vagyunk a
saját lehetıségeinek korlátaival
is.
Ennek ellenére igyekszünk megértetni, hogy a helyi szociális,
oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási problémák összefüggnek, ezért minden érintett dolga
a jelentkezı problémákat idıben
jelezni, azokat a közösség tagjaival, a szakemberek és a döntéshozók együttmőködésével
megfelelı módon kezelni.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a magántanulóság,
az egyéni tanrendek oktatás igazgatási eszköze, a pedagógiai
eszközök bizonytalansága, a
szakmaközi együttmőködések
kidolgozatlansága, a szociális,
gyermekjóléti, iskolai, egészségügyi stb. szolgáltatások forrásainak elégtelensége és a párbeszéd hiánya ilyen konfliktusokhoz vezet.
Súlyos hiba, az alapvetı jogokat, a demokrácia alapelveit sérti, és mellesleg nem vezet eredményre, ha a közösség bőnbakokat keres a szociális és oktatási problémák miatt. Ahol ez
megtörténhet, ott mindenki félhet
attól, hogy majd legközelebb az
ı magatartását, életformáját, értékeit tartják a közösségre nézve
károsnak. Minden ilyen konfliktus okainak elmosása és csúsztatása, mindnyájunk emberi méltóságának és jogainak elismerését veszélyezteti.
Megértjük a szülıket, álljanak azok bármely oldalon is ebben a
helyzetben, hogy féltik és védelmezni akarják a gyermekeiket.
Azonban veszélyesnek tartjuk az
olyan szülıi hozzáállást, amely a
másik szülı és gyermeke legalapvetıbb emberi jogait kérdıjelezi meg. A kialakult helyzet
azt igényli, hogy a szülık ne
csak saját gyermekeik, hanem
minden gyermek védelmében
lépjenek fel a jobb oktatási körülményekért. Bízunk abban, hogy
Kerepes polgárai azt képviselik,
hogy minden gyermek fontos, és

minden gyermeknek szüksége
van a felnıttek segítségére.
Azok a kollégáink, akik a helyi
szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokban dolgoznak, képesek és készek arra, hogy segítsenek, hogy hozzájáruljanak az
indulatok enyhítéséhez, illetve a
problémák megoldásához. Tartós eredmény azonban csak együttmőködéssel érhetı el.
Ezért reméljük, hogy az iskolai
pedagógusok és más helyi szakemberek, valamint a szülık és a
helyi döntéshozók a közösség
tagjaiért érzett felelısség tudatában készek a minden érintett
számára elfogadható megoldásokért cselekedni.
A helyi közösség érdekében azt
javasoljuk, hogy az érintettek
bármiféle befolyásukat a jobb
szolgáltatásokért, a jobban mőködı iskolákért használják fel, ahol helye van minden gyereknek, származásától, családjának
jövedelmi viszonyaitól függetlenül, ahol elfogadható a különbözıség.
Fontosnak tartjuk, hogy a kerepesi közösség szakmai megoldásokat keressen és találjon.
Mindehhez a Szociális Szakmai
Szövetség felajánlja a segítségét.
Budapest, 2007. december 14.

PATAKI
VA
ATAKI ÉVA
elnök
Szociális Szakmai Szövetség
< vapataki@yahoo.com >
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Projekt - HÁLÓ

SZOCIÁLIS
ZOCIÁLIS MUNKÁSOK
MUNKÁSOK AA MUNKAMUNKAERŐ
ERŐ-PIACI (RE
RE)INTEGRÁCIÓÉRT
A Szociális Szakmai Szövetség
és a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa 2007. április
1-jétıl „Szociális munkások a
munkaerıpiaci (re)integrációért”
címmel, közös projektet indított. A
projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával,
az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerıforrás-fejlesztési Operatív
Programja keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy az Északés a Közép-Magyarországi régióban dolgozó, elsısorban családsegítı szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek számára olyan
képzést biztosítson, mely segítségével a hozzájuk forduló álláskeresı kliensek problémáit hatékonyabban tudják segíteni.
Budapesten, Egerben és Miskolcon összesen 75 fı részvételével, sikeresen lezárult a képzés
elsı fázisa, amely munkaerı-piaci, munkajogi stb. elméleti ismeretek mellett elsısorban gyakor-

latorientált tematikai blokkokat
tartalmazott. A témák közül fontosnak tartjuk kiemelni a vezetési
stílusok megismerését, a hálózatépítés, hálózatelemzés alkalmazását, a munkanélküliekkel folytatandó csoportmunka módszereit.
A képzés második fázisának keretében már elkezdıdtek az esetmegbeszélı workshopok, amelyek
lehetıséget
teremtenek
konkrét esetek megbeszélésére,
a munkanélküliekkel folyó gyakorlati munkában felmerülı problémák megvitatására. A szakmaközi együttmőködések kiépítésének,
illetve bıvítésének érdekében az
egyes esetmegbeszélı csoportokban a munkaügyi kirendeltségek munkatársai is részt vesznek.
A projekt megvalósításában elıttünk áll a tapasztalatokat, gyakorlati
tanácsokat tartalmazó kiadvány elkészítése, valamint a projekt záró
konferenciájának megszervezése.
A konferenciára várhatóan 2008.
február végén kerül sor.
A projekt során elkészített képzési anyagok, a projekttel kapcsolatos aktuális információk, illetve egyéb - a témához kapcsolódó szakirodalom elérhetı a:
www.3sz.hu/hefop honlapon.
A projekttel kapcsolatban további
információ Kiss Balázstól kérhetı,
kiss.balazs@3sz.hu e-mail címen.
Budapest, 2008. január 11.
KISS BALÁZS

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!
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BÚCSÚ
ÚCSÚ STANG
TANG TÜNDÉTŐL
ÜNDÉTŐL
ELMENT.....
Nekrológot írni róla? Hiszen ez
lehetetlen! İ nem halhatott meg!
Honnan fogom most tudni, mi az
intuíció és a pontosság, a kreativitás és a kontrollált tudás aránya? İ volt az, aki nem tanulta a
rendszerszemléletet, csak ráismert arra, amit mindig is tudott és
átélt a sejtjeiben. Úgy alakult,
mint Michelangelo szobrai, benne
volt a kıben, amibıl rövid élete
kifaragta. Mindig csak ráismert
egy útra, melyen gondolatban, érzéseiben, munkájában már régóta járt. Ha tanulni vágyott, csak
ment e felismerés után. Így lett
pszichológus, amikor gondolkodása, felismerései, mőködésmódja már régen egy érett szakemberé voltak. Amikor szupervízor lett,
már hosszú ideje csak szupervízióban tudott dolgozni. Mire megtanulta, mi a kölcsönös konzultáció,
addigra évek óta így dolgozott.
Mire táncolni kezdett már évek óta fontos volt számára a testtudatos mozgás, az önkifejezés szerepe a terápiában.
Hogy ki volt ı? Ha azt mondjuk
(mint több száz elkötelezett hallgatója), hogy:
Tanár – akkor mindannyian tanítványai vagyunk, ha azt mondjuk
(mint sok-sok páciense, csoportjainak tagjai);
Pszichológus - akkor mindannyiunknak segített megértésével,
visszajelzéseivel, ha azt mondjuk
(mint a Mentor egyesület tagjai és
„használói”);
Szupervízor – akkor sokan részesülhettünk a segítségével a
rendszerszemlélető
szociális
munka lényegének megérté-

Emlék - HÁLÓ
(mint tanítványai, munkatársai, a Pszichoterápia szerkesztıi és munkatársai);
Író és szerkesztı - szakemberek „nemzedékei” nıttek fel tanulmányain és az általa (társként)
szerkesztett igényes, magas színvonalú szakfolyóiraton, ha azt mondjuk (mint mindenki, aki
közel érezhette hozzá magát);
Barát - akkor egyszerre lehettünk barátai, tanítványai, munka-, és alkotó társai, tanárai, szupervízorai és szupervízáltjai.

sében, ha azt mondjuk (mint páciensei és az általa szupervíziózott
családkonzultációs mőhely munkatársai, és minden családterapeuta, akivel dolgozott);
Családterapeuta – tanárunk,
munkatársunk és tanítványunk,
kreatív játék ki- és átdolgozó, az
egészet átlátó, ha azt mondjuk
(mint kiképzıi, társai, csoportjainak tagjai, tanítványai);
Mozgásterapeuta - akkor ez
nem csak egy módszer-specifikus
képzettség, hanem mindaz, amiben tudását, érzékenységét,
kreativitását, élményfeldolgozását
szintetizálta, ha azt mondjuk

És hogy mitıl volt harmóniában mindez a sokféle tudás és tevékenység, mitıl volt hiteles?
Ha valamit, akkor ezt hívják alkotó életnek.
Amikor egyszerre tanulunk és tanítunk, dolgozunk és elemzünk, gyógyítunk és épülünk, terápiázunk és terápiába járunk, és nem utolsósorban megpróbáljuk megfogalmazni azt, amit
megértettünk, és tesszük mindezt azon a közérthetı módon, amit megért a szakember de a
laikus is. Olvastam talán az egyetlen, teljes, befejezett és kiadott tankönyvét, melynek hozzáférése sajnos korlátozott. Tiszta és kiérlelt
könyv és munkafüzet, ahol a megértés útja az olvasó aktivitását feltételezve - egyszerre csábító és kényszerítı.
Milyen volt? Lebbenı haj, sajátos ruhák, melyeket mintha számára terveztek volna, egyszerő,
de megragadó megjelenés, vékony, mozgékony alak, nagy, barna, figyelı szemek,
hosszú, vékony, hajlékony ujjak. A mozgás és
a mozdulatlanság nála természetes kontinuumban, a lényeg része volt.
Volt?!
És a hír: Stang Tünde 2007. december 20-án
hajnalban, életének 46-ik évében meghalt.
BÁRDOS KATA
< bardoskata@kadi.hu >
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▲

JOBBAN hiányzik
a kutyám, mint a
legtöbb ember,
aki valaha keresztezte az utamat,
vagy akivel kapcsolatba kerültem.
Rossz ember lennék emiatt …
vagy csak egy
szomorú ember?
Valójában nem is
vagyok kíváncsi a
válaszra.

▲

▲

▲
▲
▲
Társaságban
néha szándékosan

Ebben a SZOKNYÁBAN erıszakoltak meg tavaly szilveszterkor. Ma
este már ÚJRA FEL TUDOM VENNI.

▲

KÍNOS

dolgokat
mondok.

▲
MEGTETTEM .

…
▲

▲

▲

KOK
TIT ...

▲

▲
Szeretem azt képzelni,
hogy csak egy HOSSZÚ VAKÁCIÓRA MENTÉL el
… de egyszer majd csak visszajössz hozzám.

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

Amikor hegesztek,
senki se látja hogy SÍROK.

►

▲
Végre az a lány vagyok,
aki mindig szerettem volna lenni.

▲

Nem érzem,
hogy a része lennék valaminek.

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

