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VÉRFARKAS - HÁLÓ

KI FUT TOVÁBB?
Igen. A kérdés persze mindig az,
hogy „Ki fut tovább?” De ez a kérdés sincs a párja nélkül: „Ki bukik
el?” Vajon miért hisszük mindig,
hogy a „fehér” bukik a földre, és a
„fekete” versenyző diadalmaskodik? Az életet szimbolizáló rózsaszín-lufis, tapsikoló, piros-topánkás
Dorothy-sorfal előtt fut tovább a
karcsúlábú, gyönyörű, fekete gazella-lány, és szinte halljuk a MagunkHófehérke földre-puffanását. Szakad a textil, hasad a bőr. Csak kép
vagy valóság? Az internet világában
mindez egyre jobban összemosódik. De mintha az e havi HÁLÓ is
ezzel a borzasztó jelenettel lenne
tele:
(1.) A hazai pályázatok ellenőrzését
hovatovább az ESZA Kht. Monopolizálta. A magukat „fehér”-nek képzelő civil szervezetek széltébenhosszában hírelik: „Jönnek az ESZA
vérfarkasai”. Szörnyű lehet válaszolni a „Mi a foglalkozásod?” kezdetű kérdésre, ha az a válasz:
„Foglalko
„Foglalkozá
kozásom:
zásom: vérfarkas!”
(2.) Valóban „Mélyrepülés
Mélyrepülés”,
Mélyrepülés ha egy
szakmai párbeszéd úgy zajlik, hogy
az egyik fél pártpolitikai döntést lát
egy vezetői kinevezés mögött (és
még az is könnyen lehet, hogy igaza van!) miközben a másik fél szerint az egyiknek halványlila segédfogalma se lehet az ő szakmai képességeiről (és még az is könnyen
lehet, hogy igaza van!)
(3.) „Szakmai áttörés”-e az, ha egy
erdélyi konferencián az előadók
zöme magyarországi, vagy inkább
„szakmai invázió”-nak tekinthető?
Szóval:
„Ki fut tovább?” és „Ki bukik el?”

GOSZTONYI
OSZTONYI GÉZA
ÉZA
< gosztonyi@budapest.hu >
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AZ E.SZ.A. VÉRFARKASAI
Az alábbiakat egy HEFOP pályázat ESZA záró-vizsgálatának jegyzıkönyvébıl másoltuk
ide:
Amit elöljáróban elmondani
szeretnénk, azt tudjuk, nem
mi mondjuk el elıször, és Önök sem elıször hallják (tılünk vagy más pályázóktól).
Viszont eddig sem mi, sem (a
tudomásunk szerint) más pályázók nem kaptak e megjegyzéseikre érdemi választ (sem
az ESZÁ-tól, sem a STRAPItól). A továbbiakban azért
használjuk a STRAPI/ESZA
kifejezést, hogy semmiképp ne
érezze senki se sértve magát,
hisz nem ez a célunk. Sokkal
inkább az, hogy: az ellenırzés egy új típusú filozófiájának kialakításhoz járuljunk hozzá.
Mondandónk lényege tehát –
jelen esetben kizárólag az ellenırzési oldalt érintve –, hogy
az Európai Uniós támogatás
ellenırzési filozófiája véleményünk szerint alapvetıen eltér
a hazai és a nemzetközi gyakorlatban. E véleményünket
most csak a saját, eddigi EU
pályázati
tapasztalatainkkal
és a jelen projekt tényeivel
szeretnénk alátámasztani.
 Tarthatatlannak látjuk azt
a jelen helyzetet, melyben
az ellenırzést végzı személyek (függetlenül azok személyétıl, hisz ez szervezeti
elvárásként jelenik meg
számukra) feltehetıen az
elképesztı mértékő fluktuációra és a STRAPI/ESZA

funkcióváltásra
visszavezethetıen, mindahányszor
más és más személyek. Ebbıl következıen – értelemszerően – minden ellenırzést végzı személynek elızetesen meg kell ismerkednie az ellenırzendı projekttel, amire vélhetıen a szükségesnél általában egyre
kevesebb ideje van. Arról
nem is beszélve, hogy ez
mindahányszor
feleslegesen befektetett többlet-idıt
igényel. Mi legalább is
mindezidáig ezt tapasztaltuk. Szeretnénk jelezni,
hogy mi már Európai Uniós
szintő ellenırzést is kaptunk, nem csak STRAPI/
ESZA szintő ellenırzéseket,
monitorozásokat, sıt viszszanézve, még olyan projekt-generáló szakembereket is, akik akkor érkeztek
meg, amikor már beadásra
kész volt a pályázatunk. E
számtalan, sok szintő és
célú ellenırzés közül csupán egyetlen esetben éreztük azt, ami véleményünk
szerint az ellenırzés lényege kellene legyen: a segítı
szándékot. Ezt sem a
STRAPI/ESZA típusú, hanem az un. „Norvég Alap”
típusú
döntés-elıkészítı,
értékelı tevékenység során
tapasztaltuk. Ott kaptunk
egyedül segítı típusú ellenırzést. Fejlesztı jellegő
javaslataikat
ténylegesen
be is tudtuk építeni a végleges pályázatunkba. Örömmel és szívesen emlékszünk erre az egyetlen –
azóta is kivételként emlegetett – esetre. Most kifejezetten azért említjük meg,
mert szeretnénk, ha ez nem
kivétel, hanem általános
lenne, az ESZA gyakorlatában is.
 A segítı típusú ellenırzés
helyett a hazai gyakorlat
sokkal inkább azt mutatja,
hogy a támogató korlátlan ellenırzést „vásárol”
a pályáztató felett. Az
ESZA is úgy kommunikál
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velünk mint „Támogató”,
pedig valójában ı csak „a
Támogató képviselıje”.
A nyugat-európai támogatói (donori) gyakorlat ezzel
szemben arra az elvi koncepcióra épül, hogy a pályázó valami igazán remek
dolgot szeretne megvalósítani,
melyhez
azonban
nincs elegendı pénze, s e
remek cél eléréséhez csatlakozik (!) társként - és
nem korlátlan hatalmú felügyelıként - a támogató. E
két (és leginkább több)szereplıs játszmában az egyik
félnek ötlete és annak megvalósításához
potenciális
szellemi kapacitása van, a
másik félnek pedig pénze
ahhoz, hogy e lehetıség realitássá váljon. Ha e szemüvegen át tekintünk a támogató-támogatott viszonyra, akkor az ellenırzés
konkrét elemeit már az
alapszerzıdésben is szerepeltetni kellene. Nevezetesen azt, hogy „X” tevékenységet „Y” gyakorisággal
„Z” idıpontokban „W” ellenırzést végzı fogja ellenırizni.
Így például nem fordulhatna elı az az eset (mint ami
jelen pályázatunkban is
elıfordult), hogy a pályázat
lejárta után másfél évvel (!)
kapunk egy ultimátum-szerő felszólítást arra, hogy
ekkor és csak ekkor kapunk záró ellenırzést az
ESZA részérıl (mely végrevalahára lehetıvé teszi a
pályázat lezárását, és a pályázók által megelılegzett
pénzek kifizetését).
S mint azt a levél
elküldését megelızı
telefonbeszélgetésben
tisztáz-

tuk, ma sajnos nem tud
jelen lenni sem a fıpályázó
projekt-menedzsere, sem az
önálló feladatrészt lebonyolító konzorciumi partner
projekt-menedzsere,
akik
pedig az utolsó darab papírig bezárólag, mindenrıl
precízen és pontosan be
tudnának számolni. Hasonló precizitás értelemszerően
nem várható el tılünk, mégis valamennyi ellenırzés
úgy tesz, mintha arról a
tényrıl nem venne tudomást, hogy egy-egy projekt
csak a benne meghatározott ideig finanszírozza a
benne dolgozók bérét, tehát
egy
projekt-rendszerben
mőködı szervezet (márpedig mi pedig fele részben
ilyenek vagyunk) értelemszerően nem tud mást tenni, mint szélnek ereszti azokat a munkatársait, akiknek aktuálisan nem tud
egyéb feladatot adni. Ebben
a helyzetben tehát mi hiába
akarjuk, nem tudjuk „a legszebb arcunkat mutatni”,
vagyis a záró ellenırzés így
részünkrıl eleve csak „hendikeppes” lehet.
Aki pedig nincs munkaviszonyban nálunk, az csak a
mi két szép szemünkért,
kvázi szívességbıl jön el, de
ı is csak akkor, amikor be
tud illeszteni a saját napirendjébe egy fizetés nélküli
(!) napot. S ha csak az ellenırzés finanszírozási oldalát vesszük, a projekt

végrehajtásának
utolsó
napját követı másfél évvel,
cseppet sem tekinthetı különleges dolognak, ha MA
egyik (volt) projekt-menedzser sem ér rá, de holnap
vagy tegnap viszont igen.
Akár ingyen is… Az pedig
már valóban csak hab a
tortán, hogy a mai a napon
mi 6 „embernapnyi” ingyen
munkát fogunk teljesíteni
azáltal, hogy 6 munkatársunk az ESZA ellenıreinek
azonnali rendelkezésére fog
állni. Ezt se fogja nekünk
senki, soha kifizetni. Mint
ahogy az általunk kifizetett
(megelılegzett) milliók banki alapkamatát se. Általánosítva a problémát: mi,
mint non-profit szervezet
(hasonlóképpen valamenynyi EU által finanszírozott
szervezethez) sokmillió forintot kamatmentesen (!)
hitelezünk a magyar államnak, melyrıl azonban
szinte addig, míg az utolsó
tétel a bankszámlánkra
meg nem érkezik, nem tudhatjuk, hogy vissza fogjuke kapni valaha, vagy se.
(Az már tényleg eltörpül e
kérdések mellett, hogy személy szerint én, mint a fıpályázó képviselıje, lázasan jöttem be a mai napra,
kifejezetten azért, hogy végre lezárható legyen a projekt.)
 A segítı típusú ellenırzésnek - véleményünk szerint
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- azt az alapelvet kellene
követnie, mint amit Herbert
J.Gans ír le a „Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? – avagy a legalsó osztály szerepe Amerikában”
címő, elképesztıen szarkasztikus, funkcionalista elemzésében (Esély 92./3.,
7.old.): „ … az érdemtelen
szegények
hozzájárulnak
ahhoz, hogy akadjon munkalehetıség
a
szociális
munkások, pszichológusok,
rendırök, bírák, börtönırök
– sıt még a társadalomtudósok számára is, akik kutatásokat végeznek a ’társadalom
alatti
osztály’ (underclass) körében
…” Nekünk, mint szociális
szolgáltatónak már több olyan projektünk is fut, ahol
a célcsoportot nemcsak
hogy a menedzsmentbe illesztettük, de azért a munkáért (!) amit ott végeznek,
pénzt is kapnak. Komoly
tapasztalataink
vannak
már ebben, és azt látjuk,
hogy ennek analógiájaképp
szinte elképzelhetetlen, hogy
az ESZA kht. menedzsmentje legalább jelképesen
soraiba fogadná a támogatotti kör egy vagy több reprezentánsát.
Feltehetıleg azért, mert itthon még elképzelhetetlen,
hogy pl. a segélyezettek
egymás között, saját maguk
osszák ki a szociális segélyt. Erre viszont NyugatEurópában már van jó tapasztalat
(bocsánat,
a
könnyebb érthetıség kedvéért: „Best Practice”). Ha-
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sonlóképp a pályázók körében pontosan tudjuk, hogy
mely szervezetnek nem lenne szabad egyetlen fillért
sem adni, miközben azt
látjuk, hogy mindig az kapja a legnagyobb támogatást.
 Visszatérve a segítı típusú
ellenırzés témakörére: a
szociális ágazatban van egy
ide vágó, kiváló projekt, ami a „Video Home Training” címen fut mint „Intenzív családmegtartó szolgáltatás”
Lásd:(szochalo.hu/
szochalo/upload/
csgyi200406banyai.rtf).
Igen. Számunkra a segítı
típusú ellenırzés célja a
pályázó szolgáltatók megtartása és nem annak feltételezése, hogy mit hogyan
nem teljesítettek, rontottak
el, hibáztak, stb. Mi – akik
ezek szerint az oktatásban
járatosabbak vagyunk a
STRAPI/ESZA-nál – tudjuk,
hogy nem büntetéssel, hanem jutalmazással lehet tanítani/változást elérni.
Márpedig az ellenırzés „ultima ratio”-ja a változás
elérése. Az, hogy holnap
még szakszerőbben, még
jobban, még gördülékenyebben lehessen e szolgáltatásokat lebonyolítani. A
„Video Home Training” során ezt úgy oldják meg,
hogy a videóval felszerelkezett szociális munkás kivonul a millió családi diszfunkciót felmutató családhoz,
ahol
gyakorlatilag

semmi
se mőködik „jól”. A felvett
videofilmet
elemezve
azonban csak azt az
elemet emelik ki a visszajelzések során, ami pozitív.
És csodák-csodája, a dolog
szép lassan elkezd mőködni. Ugyan nem varázsütésre, de a rettenetes helyzetek jóval kevésbé lesznek
rettenetesek a továbbiakban, és így tovább.
Szeretnénk, ha ezt analóg
módon alkalmazva kaphatnánk ellenırzéseket mi is,
és a hazai szolgáltatók is.
Ehhez mindkét fél tevékenységében érdemes lenne
a fentieket átgondolni, hisz
lehetetlen állapot, hogy ennek MINDEN hátrányát a
pályázók viseljék.
***
S ami idıhiány miatt a jegyzıkönyvbe már nem került bele,
csak szóban hangzott el:
Mindannyian jól tudjuk, hogy
a pályázók körében széles körben elterjedt a „jönnek az
ESZA vérfarkasai”, cseppet
sem hízelgı szófordulat. A kifejezés önmagáért beszél: a
pályázó-pályáztató közötti elfogadhatatlan viszony tükre,
mely egyik félnek se jó, egyik
félnek se elfogadható. Az ilyen
kitételek és a pályázóktól megállíthatatlanul özönlı panaszáradat is megerısíti azt a tapasztalatunkat, miszerint a
STRAPI/ESZA minden téren
csıdöt mondott a pályázók
ellenırzése terén. Ezért elengedhetetlennek tartunk egy
más típusú pályázat-ellenırzés kimunkálását és bevezetését. Ennek alapeszméjét a segítı típusú ellenırzés fogalomkörében érdemes keresni.
GOSZTONYI GÉZA
< gosztonyi@budapest.hu
>
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MÉLYREPÜLÉS
A GYERMEKVÉDELEMBEN

(avagy: vezetıváltás és politika
egy következmények nélküli
országban...)
2008. nov. 26. 22:55 #14

Kedves Kollégák és Mindenki,
aki ezt a levelet olvassa!
Vincze Dezsıné Milánovics
Danica vagyok, 37 éve dolgozom abban a szakmában, aminek a neve család- gyermek
- és ifjúságvédelem. A szociális
szakmai listán már évek óta
több alkalommal is megosztottam véleményemet és tapasztalataimat a lista olvasóival most is ezt teszem. Az elmúlt
két évtizedben a rendszerváltásnak nevezett gazdasági és
politikai fordulat után azt hiszem sokunknak még jobban
kinyílt a szeme és csodálkoztunk rá a körülöttünk lévı világra, mint azelıtt. Korábban
is voltak visszaélések, csak talán nem ennyire nyilvánosan
történtek ezek, mint mostanság. Én személy szerint az elmúlt idıszakban négy alkalommal tapasztaltam azt, hogy
a családsegítı és/vagy gyermekjóléti szolgálatok vezetıit
nem szakmai szempontok, hanem politikai hovatartozás illetve jó kapcsolatok alapján
választják meg az önkormányzatok képviselıtestületei. Persze olvastam is sok hasonlóról, de a közvetlen környezetemben „csak" ez a négy konkrét tapasztalatom volt.
Abból látszik, hogy javíthatatlan álmodozó és örök optimista vagyok, hogy bármit is tapasztaltam mindig újra és újra hittem, hogy az elızı csak
véletlen volt, és hogy ez nem

tendencia, csak éppen akkor
és ott… Most már viszont kételkedni kezdek és örülnék, ha
megosztanátok velem és a többi lista taggal is az ezzel kapcsolatos
tapasztalataitokat.
Nagyon örülnék pozitív tapasztalatoknak is!
Bár szívem szerint leírnám az
elızı eseteket is, mindegyik
megérne egy esettanulmányt,
de félek, túlságosan visszaélnék a türelmetekkel, így csak
az utolsó esetet - ami egy múlt
heti történet - írom le röviden.
Egyik peremkerületi önkormányzat pályázatot írt ki gyermekjóléti központjának vezetıi
állása betöltésére, mivel az elızı vezetı mandátuma lejárt.
A törvény szerint öt évenként
új pályázatot kell kiírni, ami
véleményem szerint nagyon
helyes, úgy gondolom, ne legyenek bebetonozva egy-egy
vezetıi állásra az arra alkalmatlan emberek. Törvény kötelezi az Önkormányzatokat
arra is, hogy a vezetıi mandátum lejárta elıtt arról a vezetırıl, aki az elmúlt érában,
tehát a pályázat kiírását megelızı öt évben vezette az intézményt (esetünkben a gyermekjóléti központot), „Minısítı lapot" kell kiállítania, amit
a pályázat elbírálásánál figyelembe kell vennie. A Minısítı
lapban különbözı szempontból vizsgálják és minısítik az
illetı vezetı alkalmasságát. A
szempontok alatt 3 választási
lehetıség van: 1. Kiemelkedı 2. Átlagos - 3. Nem megfelelı
A megpályáztatott állás régi
vezetıjének minısítı lapja a
következıképpen nézett ki:
 Az ellátással kapcsolatos
szakmai és jogszabályi ismeretek: Kiemelkedı
 Az ellátottakkal végzett
szakmai, gyakorlati munka:
Kiemelkedı
 Az ellátottakkal történı
kapcsolatteremtı képesség,
problémafelismerı képesség: Kiemelkedı
 A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó
képesség és a konfliktusok
kezelése: Kiemelkedı

 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, felelısség
és hivatástudat: Kiemelkedı
 A munkavégzéssel kapcsolatos szorgalom, igyekezet:
Kiemelkedı
 A vezetı által irányított intézmény munkájának színvonala: Kiemelkedı
 A vezetı által irányított intézmény kollektívája, a beosztottak munkavégzésének szervezése: Kiemelkedı
 A speciális csoport problémáinak kezelésével kapcsolatos szakismeretek: Kiemelkedı
 Az ellátottak problémáinak
gyakorlati kezelése, megoldása, figyelemmel kísérése:
Kiemelkedı
A vezetı kolléganı egyetemet
végzett, szakvizsgázott szociális munkás, gyermekvédelmi
szakértı, gyermekjogi képviselıi képzettsége van, nevelıszülıi tréner, 20 éves gyermekvédelmi, valamint 13 éves vezetıi gyakorlattal. Munkája mellett publikál szakfolyóiratokban, tanít, elıadásokat tart és
folyamatosan képezi magát.
Nagyon fontosak számára a
kliensek és a kollégák. Azonban van egy óriási hibája: soha nem politizál. Kicsit gyanús volt, hogy a pályázat kiírásánál az Önkormányzat
nem tette túl magasra a mércét, például nem kívánta meg
a szakvizsgát. (Ez azért furcsa,
mert a törvény szerint nem
tölthet be valaki vezetıi állást
szakvizsga nélkül.) Ebbıl azt
érezhették a munkatársak,
hogy valamelyik pártnak van
jelöltje, méghozzá egy szakvizsga nélküli jelöltje, akit be
szeretne csusszantatni az állásra. Ennek ellenére, mivel a
pályázók meghallgatásakor a
felkért külsı szakértı magasan a régi vezetıt találta a legalkalmasabbnak a feladat ellátására,
példaértékőnek
mondta a pályázatát, minden
kolléga biztos volt abban, hogy
a képviselık nem fogják tudni
a sok tény mellett keresztül-
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vinni szándékukat, meg fogják
választani újra a régi vezetıt.
A képviselıtestület jelöltje, illetve a többséget képviselı
párt jelöltje egy pedagógus
volt, aki gyermekvédelmi felelıse egy iskolának és a kerület
iskoláiban a pedagógiai szakkollégium vezetıje. Mindenki
tudja róla, hogy nagyon bennfentes abban a pártban, ami a
kerületi önkormányzat vezetı
pártja, ık vannak többségben.
Négy órás parázs vita után ez
a pedagógus nyert két szavazattal.
Nem szeretném kommentálni.
Ennyi a történet Budapest egyik külsı kerülete gyermekjóléti központjának a vezetıválasztásáról 2008. év novemberében. Én csak leírtam,
mint már annyiszor életem során a visszásságokat, mivel
ennyi, amit tehetek. És mert
még mindig hiszem, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma.
Köszönöm, hogy végigolvastátok, örülnék, ha megjelenne a
Hálóban vagy valahol, és örülnék annak is, ha megosztanátok velem, velünk a hasonló
történeteiket itt a szakmai listán vagy akár a magán mailemen is:
< danica51@freestart.hu >
2008. nov. 26. 22:59 #15

FELMONDÁS
A XVII. kerület Gyermekjóléti
Központja újonnan kinevezett
Vezetıjének
Tisztelt Kolléganı!
Sok éven keresztül dolgoztam
a XVII. kerületi Gyermekjóléti
Szolgálat, majd Központban,
elıször megbízási szerzıdéssel, majd az utóbbi években
félállásban,
családgondozói
munkakör státuszban. Mivel
végzettségeim között szerepel
a szocio-terapeutai végzettség
is, valamint tíz évig tanultam
a kiváló dr. Rátay Csabánál
családterápiát, így munkahelyi vezetım a heti négy órás
esetmegbeszélı csoport vezetésével bízott meg, valamint
azzal, hogy az esetmegbeszélések során felmerülı nagyobb
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horderejő
problémákban
nyújtsak egyéni vagy csoportos szupervíziót a kollégáknak, illetve felkérésre menjek
ki velük a súlyos esetekhez,
hogy együtt megkonzultálhassuk azokat. Gyakran kértek
fel esetkonferenciákon, védelembe vételi tárgyalásokon segítségként, hiszen gyermekvédelmi szakértı is vagyok. Kollégáim felkérésére családjaiknak sokszor tartottam szocioterápiás, illetve családterápiás
üléseket is, ezzel is segítve a
problémák minél hatékonyabb
kezelését. Munkahelyi vezetım, kollégáim és jómagam is
úgy láttuk, hogy ezekkel a feladatokkal tudom legjobban
szolgálni a kerületben élı, nehéz helyzetben lévı családok
és gyerekek ügyét.
Mivel a Képviselıtestület döntése szerint decembertıl Ön
lett az új munkahelyi vezetım
és mivel meggyızıdésem, hogy
a Képviselıtestület az új vezetıt nem a pályázat során szerzett tapasztalatok, nem szakmai ismérvek, hanem egyéb
szempontok (pártpolitika, személyes összefonódás) szerint
választotta ki, ezért 2009. január 1-tıl nem kívánok tovább munkaviszonyt betölteni
a XVII. kerületi Önkormányzat
Gyermekjóléti
Központjának
munkatársaként.
December
folyamán még lezárom a folyamatban lévı ügyeimet (családterápiák, szocio-terápiák), kérem a kolléganıt, gondoskodjon arról, hogy a kerület rászoruló családjai a jövıben is
megkapják a szükséges segítséget.
İszintén
sajnálom,
hogy nem segíthetek nekik tovább, szerettem a kerület általam megismert családjait és
gyerekeit.
Mindezek mellett felajánlom,
hogy amennyiben az intézmény új vezetıje és a családgondozó kollégák is igényt tartanak rá, a heti esetmegbeszélı csoportot vállalkozóként
megbízásos szerzıdéssel továbbra is biztosítom kollégáimnak. Amennyiben a munkámra nem tart igényt, kérem,

hogy kollégáimnak továbbra is
biztosítsa az esetmegbeszélés
lehetıségét egy másik szakemberrel.
Egyúttal úgy tartom korrektnek, hogy tájékoztassam az
intézmény új vezetıjét arról,
hogy ezen levelemet és a választással kapcsolatos észrevételeimet elküldöm a XVII.
kerületi Polgármesternek és a
Hivatalnak, valamint az interneten a szociális szakmai listára is felteszem és minden
lehetséges fórumon hangot adok véleményemnek a szakmaiatlan politikai döntés miatt.
A kerület családjai, gyerekei
és fiataljai érdekében eredményes, jó munkát kívánok a
XVII. kerületi Gyermekjóléti
Központ új Vezetıjének.
VINCZE DEZSİNÉ
szociális munkás
< danica51@freestart.hu >
2008. nov. 26. 23:29 #16

Danica!
Azt gondolom, hogy az az emberi és szakmai alapállás,
amit képviselsz, elismerésre
méltó. Az egyéni félelemnélküli véleményalkotásod példaértékő (a bibói elvek napi realizálása), valamint az egyéni
konzekvens döntésed az, ami
alakítja ezt a világot. Sok ilyen
egyéni döntés megszabja azt a
határt, amiben ezek a hatalmaskodó döntéshozó pártkatonák mozoghatnak. Nagyon
fontos lenne, hogy a tájékoztatásod alapján megmozduljon a
szakmai közösség, és nemet
mondjon az ilyen eljárásokra,
és akár elérje, hogy helyreálljon a szakmailag tisztességes
állapot. Nélkülözhetetlen (lenne), hogy a 3SZ képes legyen
véleményt formálni egy ilyen
helyzetrıl, és hosszú távon
fontos lenne elérni, hogy a vezetıi kinevezések szakmai testület véleményezése nélkül ne
történhessenek meg. (Addig
persze sok dolgunk van, mert
a szociális szakma is jobbra és
balra
tagozódó
testületek
mentén mőködik, tehát mindig található egy párthő véle-
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ményezı testület). Itt van a Te
reagálásod felkiáltójelként és
tükörként minden szakember
számára. Nézzen bele a szociális szakma minden képviselıje és utána mindenkinek az
egyéni felelıssége, hogy mit
cselekszik.
Nem vagy egyedül. Szia.
NÉMETH LÁSZLÓ
< enel@enternet.hu >
2008. nov. 27. 09:35 #17

Neked is köszi Laci,
hogy van ez a lista és lehoztad, mőködteted, én ezáltal is
tudom és érzem, hogy nem
vagyok egyedül. A legnagyobb
vesztes, és aki most mégis
egyedül van 54 évesen, számára teljesen váratlanul és
igazságtalanul, a Gyermekjóléti Központ volt vezetıje, akit
ily módon könnyedén el lehetett távolítani, 10 éves, tisztességes munka után. Meg persze nagy vesztesek az ott maradó kollégák is, de elsısorban a családok és gyerekek a
kerületben, akik elvesztettek
egy demokratikus gondolkodású,
végtelenül
toleráns,
nagy szakmai tapasztalattal és
tudásanyaggal rendelkezı embert. Még akkor is, ha hiszem
és remélem, hogy az új kolléganı annak ellenére, hogy hogyan került az intézmény élére, és hogy se megfelelı szakmai tudása, se gyakorlata
nincs, meg hát a szemlélet is
más kissé, bocs az elıítéletért
mindenkitıl, de többnyire más
a pedagógus szemlélet (nevelek), mint a szoc.munkás (elfogadok) - megtesz majd mindent azért, hogy jól menjenek
a dolgok. Üdv:
Danica
VINCZE DEZSİNÉ
< danica51@freestart.hu >
2008. nov. 27. 09:37 #18

Danica!
Persze lehozzuk a HÁLÓ-ban,
és megkeressük az új vezetıt
is, hogy ı is elmondhassa, amit errıl gondol. Válaszával
újra megkeresünk téged.
Szia:
GOSZTONYI GÉZA
(HÁLÓ fıszerkesztı)
< gosztonyi@budapest.hu>

2008. nov. 27. 09:39 #19

Köszi Géza,
az nagyon jó lesz! …………….
az új vezetı, megtaláljátok a
XVII. kerületi Gyermekjóléti
Központban. ….…………………
véleményezte a pályázatokat,
mint külsı szakértı, İt is érdemes lenne megkeresnetek,
valamint persze mondjuk a
Polgármestert vagy az Aljegyzıt a kerületben, … , ık írták
alá a minısítést. Köszönöm
még egyszer, hogy elolvastad,
és ilyen gyorsan reagáltál is!
Danica
VINCZE DEZSİNÉ
< danica51@freestart.hu >
2008. nov. 29. 08:44 #20

Kedves Kollégák!
Azért nehogy ilyen könnyen
bedıljünk már egy objektív
köntösbe öltöztetett, teljesen
szubjektív véleménynek anélkül, hogy ismernénk a másik
oldalt.
Az én szubjektív véleményem
szerint pedig akár pozitívabb
változás be sem következhetett volna az említett gyermekjóléti központban, merthogy
bizony ilyet is sokszor látunk,
hogy a szakmai alkalmasságot
és helyes látásmódot 5 év egyetemi képzés és a szakmában eltöltött tízen-akárhány
év sem képes kialakítani ...
bár valószínőleg ez a vita teljesen parttalan, mindegy ventillálnom kellett :)
TÓTH ANITA
< ancsapancsa2a@freemail.hu
2008. nov. 29. 08:53 #21

Kedves Danica!
Erre a szomorú történetre már
én is klaviatúrát ragadtam,
mostanában csak csendes olvasója voltam a listának.
Több minden eszembe jutott.
Az egyik, hogy sajnos az általad leírt folyamatra ékes példánk jelenlegi (és több volt)
szociális miniszterünk is a
maga rettentı félrefogásaival
és dilettantizmusával (lehet
hogy van benne jóindulat, de
az azért egy kicsit kevés ... itt
is, és a te történetedben is).
Ha ezt meg lehet tenni a leg-

felsıbb fórumon, ugyan miért
ne lehetne egy kerületi önkormányzatban. Mutyi-ország.
Én dolgoztam a Szoc. Minisztérium valamelyik korábbi formátumában, és alig-alig volt
olyan kollégám, aki értett volna bármit is, akárcsak a fogalmakból: ha meg igen, akkor
valamelyik leépítésnél "fájó
szívvel" megváltak tıle. Szerénytelenség nélkül, engem
például úgy raktak ki, hogy a
gyes ideje alatt lejárt a munkaszerzıdésem ... kétéves kisgyerekkel indultam munkát
keresni. Az ott dolgozók között
pedig kevés ujjam is elég volt
ahhoz, hogy megszámoljam,
hány embernek a diplomájában volt benne a szociális
szócska bármilyen formátumban ... Az enyémben van, és
ráadásul a szakma iránt én is
elkötelezett radikális hülye vagyok (voltam?).
Most egy uniós pályázatokat
kezelı, közremőködı szervezetnél dolgozom, és rettentı
szokatlan megélni az esélyegyenlıséget és a szakmai döntéseket, hogy megbecsülik és
értékelik a tudásom és a munkámat.
Nem tudom, hogy tudnék-e
valamit tenni a konkrét ügyben, ha bármit, szólj. És kíváncsian várom a fejleményeket - és a keserő tapasztalataim ellenére, azért még mindig
reménykedek abban, hogy a
szakma megmozdít hegyeket.
:) És nagyon tisztellek a kiállásodért!
Rita
PALLAI.RITA
< pallai.rita@freemail.hu >
Dec. 2008 9:19 PM #22

Kedves Kollégák!
Magam is elítélendınek tartom, ha egy ember nem szakmai alkalmassága alapján kerül vezetıi pozícióba, hanem
pusztán kapcsolatai révén. Azonban a szóban forgó intézmény volt vezetıje az én szubjektív megítélésem szerint sem
látta el példamutatóan az intézmény vezetését. Családgondozóit rendre megalázta. Nem
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volt olyan nap, hogy valamelyikük ne fakadt volna sírva
viselkedése miatt. Elıfordult
az is, hogy egy-egy családgondozóját "megdobálta esetekkel" (egy-két héten át ı kapott
meg minden új esetet) - aztán
persze jött a megalázó számonkérés. Senki nem mert
tükröt tartani elé, mert annak
másnap már üres volt a széke.
... s akkor még nem is említettem a bennfentes munkatársaival való érdek-összefonódását ... s hogy táboroztatás alatt hogyan viselkedett a gyermekekkel?...
Én is megerısítem Anita hozzászólását, miszerint a szakmai alkalmasságot és helyes
látásmódot 5 év egyetemi képzés és a szakmában eltöltött
tízen-akárhány év sem képes
kialakítani...
Éva
SZABADFALVI ÉVA
< evaszabadfalvi@gmail.com >
December 8, 2008 8:43 AM #23

Tisztelt Kollégák!
Bár nem tisztem, hogy megvédjem álláspontomat, most
mégis kénytelen vagyok újra
tollat, illetve betőt ragadni.
Köszönöm mindenkinek, aki
eddig is hozzászólt és hozzátette szubjektív véleményét a
„Mélyrepülés a gyermekvédelemben” címő írásomhoz és
várom az érdekeltek megkeresését, valamint a további hozzászólásokat. Örülnék, ha
hozzászólna és kifejtené véleményét minél több olyan ember, aki valaha ott dolgozott a
XVII. kerületi Gyermekjóléti
Szolgálatnál, Központban, a
társintézmények munkatársai,
illetve az a sok hallgató, aki
ott volt gyakorlaton, és örülnék, ha hozzászólhatnának
kliensek (szülık és gyermekek, fiatalok is), hogy milyen
volt az érintett vezetı magatartása, emberi hozzáállása a
szakmához, a kliensekhez és
kollégákhoz.
Nem
tudom,
hogy az eddigi hozzászólók
közül ki Tóth Anita és ki
Szabadfalvi Éva és honnan
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ismerik ezeket a furcsa történetek, amiket ide a listára leírtak?
A 10 év alatt, miközben ott
dolgoztam az említett intézményben, többen elmentek
onnan szülés vagy egyéb okok
miatt, de az ı nevükre nem
emlékszem, ıket nem ismertem. Tudom, hogy voltak olyan kollégák is, akiknek menni kellett, mert nem megfelelıen bántak a kliensekkel (például cigányoztak vagy tetveséknek neveztek családokat,
vagy a buszon, avagy szomszédoknál hangosan kibeszélték a nehéz helyzetben lévı,
kiszolgáltatott emberek problémáit, nem tudtak belépni
egy-egy családba, úgy, mint ahogy azt a hivatás megköveteli, csak hatalomgyakorló, hivatalnok szemlélettel, stb. - a
szoc. munkás is ember, mint
tudjuk és nem mindig áll ı
sem a hivatás és tapintat, emberség magaslatán - valljuk be
ezt is!) - illetve problémáik voltak a kollégákkal, pl. hazugságok, lopások, és gondolom,
hogy emiatt vannak olyanok
is, akik haraggal gondolnak
vissza elızı munkahelyükre,
de jó lenne - ha valóban(!)vannak ilyenek - a saját nevükkel vállalnák a véleményüket,
hiszen már nincs kitıl "félniük". Kérdésem csupán annyi,
ha ez valóban így történt, miért nem jelezte ezt senki, és
sehová, legalább az idıközben
megszőnt munkaviszonyú kollégák közül - sem a listán,
sem az önkormányzat felé, és
miért írt fél évvel a munkaviszony megszüntetése elıtt olyan pozitív véleményt a képviselıtestület az intézmény vezetıjérıl, emberi magatartásáról is?
Nem akartam megszólalni,
hogy ne generáljak vitát, de
azt mondják a hallgatás beleegyezés, úgy, hogy most már igazán várom az ügy minél tüzetesebb megvizsgálását. Azt
gondolom az ilyen esetek kivizsgálása a szociális szakma
érdeke és így egyértelmően a
minél jobb, tisztességesebb és

hatékonyabb
kliensellátást
szolgálja. Tehát úgy gondolom, hogy a téma idevág a szociális szakmai lista témái közé.
VINCZE DEZSİNÉ
< danica51@freestart.hu >
Szerkesztıségünk nevében telefonon beszéltünk Tanácsné
Betéri Évával, aki az alábbi emailben válaszolt:
December 10, 2008 12:48 PM

Tisztelettel köszöntöm az oldal
olvasóit!
Köszönöm a reagálás lehetıségét. Nehezen találom a megfelelı szavakat a méltatlan és
sommás jellemzésemmel kapcsolatban. Annyit azonban
mégis megjegyezni kívánnék,
hogy az írás szerzıje rólam hitelt érdemlıen nyilatkozni
nem tud. Sem szakmai múltamat, sem idevágó tevékenységemet nem ismeri. Magyarázkodni, igazolni bármit is méltatlan lenne eddigi segítıi
munkámhoz.
A témát részemrıl ezzel lezárom. Az üggyel kapcsolatban a
továbbiakban megszólalni nem
kívánok.
Minısítsen a munkám!
Tisztelettel:
TANÁCSNÉ BETÉRI ÉVA
< infogyjsz@t-online.hu >
Szerkesztıségünk csak egy
képpel reagál a fenti vitára:

Egyúttal jelezzük, hogy a vitában eddig meg nem szólalt
(pontsorral jelzett) szereplıknek is felajánlja a HÁLÓ a
véleménykifejtés lehetıségét.
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(3.) NONPROFIT SZEKTOR, CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZI KARITATÍV SZERVEZETEK
Gosztonyi Géza: „Lyuk a hegyben” A CIVIL HIÁNY (A civil szektor finanszírozási anomáliáról)
Hegedős Sándor: Nézıpont – MAPOSZ (HEFOP pályázat tapasztalatai) [lásd még: a (14.)-ben is]
Jankó Judit: Megalakult a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete
Dr. Kósa Ádám – Dr. Tapolczai Gergely: 100 éves a SINOSZ [lásd még: a (8.)-ban is]
Nyitrai Imre: A civil szektor szociális szegmense – szociális ügyeink civil szeletei
Takács Imre – Gál Dániel – Gazsi Adrienn: A civil fenntartású szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások létrehozásának, mőködtetésének és finanszírozásának kérdései
Az ESZA KHT-ról
Civil regiszter
Egyesületek is indulhatnak az EP választáson (Hír)
Nézıpont – Önkéntes Központ Alapítvány (HEFOP pályázat tapasztalatai)
Statisztikai tükör II. (A KSH adatai a nonprofit szektorról)

2008. október

2008. október

2008. október
2008. január
2007. május

2008. május
2008. június
2008. január
2008. január
2008. május
2008. május
2008. június
2008. május
2008. május
2008. június
2008. május

(4.) SZOCIÁLIS SZAKMA – KÉPZÉS, SZAKMAFEJLESZTÉS
Deákné Orosz Zsuzsa: Kistérségi szociális ellátások – etikai dilemmák
2008. november
Deákné Orosz Zsuzsa – Deák Sándor: Kistérségi szintő ellátások létrehozásának lépései
2008. augusztus
Farnady-Landerl Viktória: Living book és társai (Nyertes szociális innovációs projektek)
2008. szeptember
Ferge Zsuzsa: Üzenet a 18. évet „betöltı” szekszárdi szociális munkás képzésnek
2008. április
Farkasné Jakab Eszter: A tudásalapú társadalom pillérei: a felsıoktatás és a kutatás
(Jubileumi Intézeti Szakmai Nap a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karon,
Szekszárd 2007. november 07.)
2008. április
Farkasné Jakab Eszter: Területi tervezés és szociálpolitika (adalékok a Dél-Dunántúli
Operatív programhoz)
2008. október
Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér: Szociális munkás képzés és Európaizáció
2008. szeptember
Kocsis Erzsébet: Nagykorúak lettünk! (Általános szociális munkás szakon végzettek találkozója
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karon, Szekszárd 2007. november 07.)
2008. április
Kocsis Erzsébet: 2. szekció: „A terepoktatás folyamata, a hallgatói munka értékelése”
(Összefoglaló a 2008. április 3-4.-én Szekszárdon megtartott „A terepgyakorlatok helye és
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szervezésének kérdései a felsıfokú szociális képzésekben” címő Szakmai Mőhely
Szekcióinak munkájáról) [lásd még: a (2.)-ben is]
2008. október
Kocsis István: Nézıpont – Humán projekt vég(f)elszámolás elıtt
2008. június
Kovács Beáta: A bicegı Szerencsefia dilemmái hétköznapi fények és árnyak között
[lásd még: a (8.)-ban is]
2008. április
Dr. Nagy Janka Teodóra: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar Szociális Munka
és Szociálpolitikai Intézet elsı 18 éve
2008. április
Papp Istvánné: SZKTT HSZK és DARSZMI (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, Humán
Szolgáltató Központ és Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölése
2008. augusztus
Tolácziné Varga Zsuzsa: 1. szekció: „A terepgyakorlatok irányelvei, tervezése”
(Összefoglaló a 2008. április 3-4.-én Szekszárdon megtartott „A terepgyakorlatok helye és
szervezésének kérdései a felsıfokú szociális képzésekben” címő Szakmai Mőhely Szekcióinak
munkájáról) [lásd még: a (2.)-ben is]
2008. október
Szécsi Szilvia: Szociális Ellátásszervezés kistérségi szinten
2008. augusztus
Dr. Sziszik Erika: Nézıpont – CSSK-s levéltöredék (levélrészletek)
2008. június
Varga István: 3. szekció: „Minıségbiztosítás, új kihívások, finanszírozás” (
(Összefoglaló a 2008. április 3-4.-én Szekszárdon megtartott „A terepgyakorlatok helye és
szervezésének kérdései a felsıfokú szociális képzésekben” címő Szakmai Mőhely Szekcióinak
munkájáról) [lásd még: a (2.)-ben is]
2008. október
Weber László: (M)értékünk az ember (A HEFOP szám bevezetıje)
2008. június
2007-ben volt 10 éves a gyermekvédelmi törvény (Varga István interjúja Dr. Szöllısi Gáborral)
[lásd még: az (5.)-ben is]
2008. április
A pályázók defektjei (Az ESZA KHT a HEFOP pályázatokról)
2008. június
Hálózatépítés és partnerség (Tájékoztató a Hefop 2.2.1-es programról
2008. március
HEFOP adatok (Az ESZA KHT-tól)
2008. június
„Nem ez az út a munkához” (A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele)
2008. május
Öt aforizma a projektmegvalósítás témakörébıl (Az ESZA KHT a HEFOP pályázatokról)
2008. június
Projektpénzek (Az ESZA KHT a HEFOP pályázatokról)
2008. június
Projektmőködés (Az ESZA KHT a HEFOP pályázatokról)
2008. június
(5.) CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉT - GYERMEKVÉDELEM
Farnady-Landerl Viktória: „A gyereknek szeretet kell, és …”
Gergál Tímea – Máté Zsolt: A „pécsi modell” (A pécsi iskolai szociális munkáról)
Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér: Az iskolai szociális munka konceptuális keretei
Jankó Judit: 100 éves múlt, mai magyar jelen (Az iskolai szociális munkáról)
Jankó Judit: Gyermekvédelem Stájerországban
Kiss Balázs: Szakmai beszélgetés a gyermekbőnözésrıl [lásd még: a (14.)-ben is]
Nagyné Láng Judit – Marczaliné Németh Erika: Nem kisebb terheket kérek uram,
csak szélesebb vállakat (Iskolai szociális munka Siófokon)
Schmeráné Mórócz Veronika: Gyermekjóléti, egészségügyi és szociális koordináció
Szegeden [lásd még: a (13.)-ban is]
Dr. Sipka Rózsa: A regionális krízis-szolgáltató modell tapasztalatairól
Szabó Ágnes: Szociális munka általános és szakiskolában
Dr. Torgyik Judit: Az iskolai szociális munka jelentısége a roma tanulók segítésében
[lásd még: a (11.)-ben is]
Vincze Erika: „Aktív segély” szvit
„A nép hangja Reflexió – avagy mit gondolnak az érintett családgondozók a családi pótlék
felhasználásáról (Varga Sándor, Reisch Judit, Kálmán Zoltán, Somogyiné Mayer Andrea)
Fogyatékos gyermekek esélyei [lásd még: a (8.)-ban is]
2007-ben volt 10 éves a gyermekvédelmi törvény (Varga István interjúja Dr. Szöllısi Gáborral)
[lásd még: a (4.)-ben is]

2008. szeptember
2008. március
2008. március
2008. március
2008. szeptember
2008. március
2008. március
2008. augusztus
2008. augusztus
2008. március
2008. március
2008. november
2008. november
2008. január
2008. április

(6.) MUNKANÉLKÜLISÉG-FOGLALKOZTATÁS
Dörnyeiné Barabás Éva: Foglalkoztatás, mint az esélyhez vezetı út [lásd még: a (8.)-ban is]
2008. január
Dörnyeiné Barabás Éva: Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességő
munkavállalóknak [lásd még: a (8.)-ban is]
2008. január
Gerle Ilona: Foglalkozási rehabilitációs stratégia [lásd még: a (8.)-ban is]
2008. január
Kiss Balázs: Szociális munkások a munkaerı-piaic (re)integrációért [lásd még: az (1.)-ben is]
2008. február
Kormányszóvivıi tájékoztató (A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításáról) [lásd még: a (8.)-ban is] 2008. január
Rehabilitációs kisokos (A foglalkoztatási rehabilitációról) [lásd még: a (8.)-ban is]
2008. január
(7) HAJLÉKTALANSÁG
Bakos Péter – Farkas W. Attila: Felhívás (Európa Parlamenti képviselık az utcai hajléktalanság
felszámolására)
Dr. Gyıri Péter és Maróthy Márta: Merre tovább? (Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia
lehetséges keretei) 2008. február
Kártyás Irén: Mákosrétes (Amit egy szociális munkás ad egy hajléktalannak)
Varga Sándor: Merre tovább? (Dr. Gyıri Péter és Maróthy Márta cikkérıl)
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2008. február
2008. február
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Varga Sándor: Összefogás a szomszédban (Hajléktalan ellátás Ausztriában)
Brit Akcióterv: A hajléktalanság megelızésére
Brit Akcióterv: A veszélyeztetett rétegek támogatása
Brit Akcióterv: Állandó lakás biztosítása

2008. szeptember
2008. február
2008. február
2008. február

(8.) FOGYATÉKKAL ÉLİK
Csató Zsuzsa: A komplex rehabilitáció felé
2008. január
Dörnyeiné Barabás Éva: Foglalkoztatás, mint az esélyhez vezetı út [lásd még: a (6.)-ban is]
2008. január
Dörnyeiné Barabás Éva: Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességő
munkaválalóknak [lásd még: a (6.)-ban is]
2008. január
Gerle Ilona: Foglalkozási rehabilitációs stratégia [lásd még: a (6.)-ban is]
2008. január
Gyene Piroska - Kovács Melinda: Szakmai elismerések az ÉFOÉSZ önérvényesítıjének
2008. január
Dr. Kósa Ádám – Dr. Tapolczai Gergely: 100 éves a SINOSZ [lásd még: a (3.)-ban is]
2008. január
Kovács Beáta: A bicegı Szerencsefia dilemmái hétköznapi fények és árnyak között
[lásd még: a (4.)-ben is]
2008. április
Fogyatékos gyermekek esélyei [lásd még: az (5.)-ben is]
2008. január
Hallássérültek konferenciája a parlamentben (MTl) [lásd még: a (18.)-ban is]
2008. január
Helyzetkép (A fogyatékkel élık számáról hazánkban – szerzı nélkül)
2008. január
Jákob naplója (könyvajánló) (Fogyatékos gyermeket szülını története gyermekérıl
[lásd még: a (21.)-ben is]
2008. január
Kormányszóvivıi tájékoztató (A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításáról) [lásd még: a (6.)-ban is] 2008. január
Magyar Speciális Mővészeti Mőhely Egyesület (Története-tevékenysége) [lásd még: a (21.)-ben is]
2008. január
Megalakult az ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális szakértıi Intézet)
2008. január
Pro Bono díj (A fecskepalotának, egészségkárosodott és fogyatékos emberek üdültetéséért)
2008. március
Rehabilitációs kisokos (A foglalkoztatási rehabilitációról) [lásd még: a (6.)-ban is]
2008. január
Rituálisan áldozták fel a fogyatékos ısembereket (Forrás: MULT-KOR)
2008. január
Vándorkiállítás a fogyatékosság történetérıl (www.btm.hu)
2008. január
(9.) SZEGÉNYSÉG
Szvoboda Zoltánné: EAPN közgyőlés Budapesten (EAPN = Európai Szegénységellenes Hálózat)
Biri Imre: Így látom én mint „szegénységben élı” …
„Nem ez az út a munkához” A Magyar szegénységellenes Hálózat állásfoglalása
A Magyar szegénységellenes Hálózat nyilatkozata a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
alkalmából
(10.) IDİSEK, NYUGDÍJASOK
Szokoli Erzsébet: Szabadság, biztonság, minıség (Bentlakásos intézményi elhelyezés,
idısek otthonai Ausztriában)
(11.) ROMÁK HELYZETE
Huszerl József: Egy régi, de cseppet sem kevésbé aktuális interjú
(Balogh Gusztávné Zsuzsával)
Dr. Torgyik Judit: Az iskolai szociális munka jelentısége a roma tanulók segítésében
[lásd még: az (5.)-ben is]

2008. április
2008. július
2008. november
2008. december

2008. szeptember

2008. szeptember
2008. március

(12.) NİK HELYZETE – NİI ESÉLYEGYENLİSÉG
2008-ben nem jelent meg írás a témában.
(13.) EGÉSZSÉGÜGY (ÉS SZOCIÁLIS MUNKA)
Schmeráné Mórócz Veronika: Gyermekjóléti, egészségügyi és szociális koordináció
Szegeden [lásd még: az (5.)-ben is]
Egészségbiztosítás PRO és KONTRA 3Sz – vs – Eüm
(Levélváltások az egészségügy tervezett reformjáról) [lásd még: az (1.)-ben is]
(14.) BŐNÖZÉS (ÉS SZOCIÁLIS MUNKA)
Hegedős Sándor: Nézıpont – MAPOSZ (HEFOP pályázat tapasztalatai) [lásd még: a (3.)-ban is]
Kiss Balázs: Szakmai beszélgetés a gyermekbőnözésrıl [lásd még: az (5.)-ben is]
Kocsis-Kisantal Orsolya: A bőnözés gazdaságtana 2008. július
A szociális munka és a büntetı igazságszolgáltatás kapcsolata
(Varga Sándor interjúja Kerezsi Klárával)
A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének állásfoglalása A gyermekek által megvalósított,
a büntetı törvénybe ütközı magatartásokról [lásd még: az (1.)-ben is]

2008. augusztus
2008. február

2008. június
2008. március

2008. július
2008. április

(15.) DÍJHÁTRALÉK – LAKÁS – LAKHATÁS – ADÓSSÁGKEZELÉS
2008-ben nem jelent meg írás a témában.
(16.) MENEKÜLTÜGY- MIGRÁCIÓ
2008-ben nem jelent meg írás a témában.
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(17.) SZUPERVÍZIÓ
2008-ben nem jelent meg írás a témában.
(18.) KONFERENCIÁK
„A terepgyakorlatok helye és szervezésének kérdései a felsıfokú szociális képzésekben”
(Az Iskolaszövetség és a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karon közös felhívása)
Hallássérültek konferenciája a parlamentben (MTl) [lásd még: a (8.)-ban is]
Segítık III. konferenciája (Felhívás konferencián való részvételre)
Szociális Expó 2008 (felhívás a részvételre)
Szociális Expó 2008 (felhívás a részvételre)
V. Nyári Egyetem a közösség részvétel fejlesztésérıl (Felhívás konferencián való részvételre)
(19.) PÁLYÁZAT
Felhívás ügyevezetıi feladatok ellátására (Tátorján Szociális Szolgáltató Kht.)
(20.) INTERNET, INFORMATIKA, GLOBALIZÁCIÓ
Ágoston Magdolna: Felhívás mail alapú képzés-módszertani hírlevél létrehozására
(21.) KÖNYVAJÁNLÓ, KIADVÁNYAJÁNLÓ
Jákob naplója (könyvajánló) (Fogyatékos gyermeket szülını története gyermekérıl
[lásd még: a (8.)-ban is]
Magyar Speciális Mővészeti Mőhely Egyesület (Története-tevékenysége) [lásd még: a (8.)-ban is]
(22.) IRODALOM, VERS, MŐVÉSZET
Peter Handke: Mikor a gyermek gyermek volt

2008. április
2008. január
2008. július
2008. október
2008. november
2008. július

2008. január

2008. július

2008. január
2008. január

2008. december

(23.) VICCEK, HUMOR
2008-ban nem jelent meg írás a témában.
(24.) TOVÁBBI HÍREK, CIKKEK, INTERJÚK, EGYEBEK
Bárdos Kata:Búcsú Stang Tündétıl (nekrológ)
Farkas W. Attila: Start (Szerkesztıi beköszöntı)
Farkas W. Attila: Kistérségek
Farkas W. Attila: Susi és az etika
Farkas W. Attila: A szerkesztı (nem) válaszol
Gyıri Péter: Kormányzás vagy dumálás?
Szirbik Gabriella: „Most tört ki csak az igazi Bélaság” (Dragon Erzsi emlékének ajánlva)
Varga István – Gosztonyi Géza: HÁLÓ repertórium: 2007
Weber László: Beköszöntı (Az Ausztria szám elé)
Elhunyt Kemény István (Nekrológ és Életrajz)
Kistérség – Wikipedia
Nekrológ (Elhunyt Dragon Erzsébet)
(25.) SZENVEDÉLYBETEGSÉG (ÉS SZOCIÁLIS MUNKA)
Arany Zoltán: A közösség szerepe a függıségek kezelésében
Arany Zoltán - Albertné Dancsó Angéla – Ambrózay Anikó:
Szenvedélybetegek családjának integrálása a terápiás folyamatba.
Koha Roberta: Pszichiátriai betegekkel végzett csoportmunka tapasztalatai
A kortárs segítı (Varga Sándor interjúja Barna Istvánnal)
Önvallomás (Egy szociális munkás önvallomása testvére szenvedélybetegségérıl)
Szenvedélybetegség – ellátással foglalkozó intézmények címlistája –települések szerint
(26.) REJTVÉNY
Fotórejtvény
Ott Lídia: Kódfejtés
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2008. február
2008. február
2008. augusztus
2008. november
2008. december
2008. november
2008. október
2008. április
2008. szeptember
2008. május
2008. augusztus
2008. augusztus

2008. december
2008. december
2008. december
2008. december
2008. december
2008. december

2008. január
2008. március

Konferencia - HÁLÓ

2008. október 10–
10–12. között
került sor Marosvásárhelyen
a „Segítők III. Konferenciájá”Konferenciájá”-ra.
A konferencia megálmodójával és
fő szervezőjével, KOVÁCS RÉKÁVAL
ültünk le beszélgetni, hiszen meglehetősen keveset tudunk az ERDÉLYI szociális szakmai közéletről …
 Réka, hogyan jött létre a „Segí
„Segígítők Baráti Köre”, és pontosan
mi is ez?
A Segítők Baráti Köre másfél éve egyesület, de rendszeresen 2005 telétől találkozunk, szervezünk közös
programokat. Célunk a segítő szakemberek és a segítő lelkületű emberek szakmai és személyes támogatása, továbbképzése, lelki egészségvédelme. Rendezvényeink által
lehetőséget biztosítunk tapasztalatcserére, együttgondolkodásra, tervezésre, közös feltöltődésre, elősegítve ezáltal a különböző területeken dolgozó segítők együttműködését. Tevékenységeinket tematikus
beszélgetések, előadások, képzések, konferenciák és kötetlen együttlétek képezik. Működik egy
körleveles listánk közel 500 taggal
(segito@yahoogroups.com),
van
egy (www.segito.org) alakuló honlapunk, az idéntől stabil székhelyünk. Fontos számunkra, hogy a
szakmaiságon kívül támaszai is legyünk egymásnak.
 Tehát, ha jól értem nem csak
szociális munkások a tagok, te
magad is pszichológus vagy …
Két egyetemet végeztem, az egyik
a pszichológia, a másik a vallástanár-szociális munkás szak, de jelenleg pszichológusként tevékenykedem. A munkahelyemen, a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE) oktató vagyok.
A Segítők Baráti Körének alapemberei a legkülönbözőbb segítő területeken dolgoznak, van köztünk
szociális munkás, pszichológus,
gyógypedagógus, tanár, szociálpe-

dagógus. Rendezvényeinkre, konferenciáinkra jár orvos és más, az egészségügyben dolgozó szakember, különféle vallású lelkész, szerzetes, tanító és természetesen egyetemista. Mindig hangsúlyozzuk,
hogy találkozóinkra nem csak segítő szakembereket várunk, hanem a
segítő lelkület a fontos. Így járt a tematikus találkozóinkra egy gyógyult
alkoholista, aki önkéntesen segítette gyógyulni vágyó társait. Mindennapi munkánk során is sokat segít
az, hogy tudatosan egy teamhez
tartozunk, és a segítő munka hatékonyságát csapatban képzeljük el.
A szakmai kapcsolaton kívül van
köztünk egyfajta személyesebb kötődés, esetenként barátság vagy
kezdődő barátság, ami új színezetet ad a szakmai és magánéletünknek egyaránt.
 Milyen nehézségekkel szembesültetek az első konferencia
megszervezésekor?
Nehézség? Nem emlékszem, hogy
igazi nehézséggel szembesültünk
volna. Hatalmas volt a lelkesedés.
Az első konferenciát 2006-ban
szerveztük; nagy élmény volt valami egészen újat kitalálni, érzékelni,
ahogy egyre több ember tartja jó ötletnek, és szervezőként, előadóként, vagy akár támogatóként akar
csatlakozni. Nagy odaadással szerveztük; a témája tulajdonképpen
sokunk belső hiányérzetéből körvonalazódott:

határon innen és túlról, hogy hiányt
pótolunk ezzel a rendezvénnyel. Tulajdonképpen ez a legnagyobb méretű, segítőknek szóló konferencia
Erdélyben. Az előadók, a résztvevők elégedettek voltak a szervezéssel, a konferencia szakmai színvonalával, és sok értékes ötleteket
kaptunk a továbbiakra nézve. Az első konferenciára is több előadó és
résztvevő érkezett Magyarországról. De talán már az első alkalommal sem csak a szakmaiság volt
fontos, hanem, hogy a hangulat legyen meghittebb, otthonosabb: ahol nem csupán információszerzés
és átadás történik. Sokan a találkozások miatt jönnek el erre a konferenciára.
 A II. konferencia megszervezése
nyilván könnyebb volt …
A szervezőtársaimmal együtt én is
azt hittem, hogy rendelkezünk némi tapasztalattal, és a II. konferenciát könnyebben fogjuk szervezni.
De nem így történt! A hosszas szervezőmunka kifárasztotta a csapatot, Néhányunknak épp az utolsó
napokban fogyott el az ereje, türelme. Amint a visszajelzésekből kiderült, a konferencia előadói, résztvevői ebből a hajszából nem sokat érzékeltek, de a csapat sajnos megsínylette. (Valamiért nem tudtunk
eléggé figyelni egymásra.)
Az I. konferencia témájának folytatásaként körvonalazódott a II. konferencia témája:

Egymást segítve, hogyan
segíthetünk? Erőforrás Együttműködés - Eredmény

Ki, mi segít a segítőnek?
Gyökereink - Útjaink - Távlataink

A szervezés során a Segítők Baráti
Köréhez társult a CE Philothea
Klub, Belényesi Gabriella és munkatársai által, valamint a SapientiaSapientiaEMTE Humántudományok Tanszéke az akkori tanszékvezetőn, dr.
Lázár Sándoron
Sándor keresztül. Az első
konferencián való részvételre a
Magyar
Magyar Családterápiás Egyesület
kreditpontokat adott. Hamarosan a
kolozsvári Scientia Kiadó megjelenteti az első konferencián elhangzott előadások egy részét, valamint
összeállítottunk egy DVD-t az elhangzott előadások, kerekasztalbeszélgetések hanganyagából. Hamarosan mindkettő beszerezhető a
honlapunkon (www.segito.org) keresztül.
 Milyen volt utána a visszhang?
Meglepő volt a sikere. Sokan viszszajelezték, és jelzik is a mai napig,

A Segítők Baráti Köréhez
társszerKöré
vezőként társult még 4 szervezet: a
CE Philothea Klub,
Klub a SapientiaSapientiaEMTE Humántudományok Tanszéke,
ke a Familia Családsegítő Centrum
és a KulcsKulcs-Szociálpedagógusok
Szociálpedagógusok EEgyesülete
gyesülete.
sülete Reményeink szerint jövő
év elején megszületik a második
konferencia kötete is, szintén a kolozsvári Scientia Kiadó gondozásában. Ezt a konferenciát hazai szakmai szervezet, a Romániai Pszicho
Pszichochológusok
lógusok Kollégiuma (COPSI) támogatta, kreditpontokkal.
 Ezek szerint sikerült két új
társszervezőt megnyerni?
 Hogyan zajlik ez, ők kereskeresnek titeket, vagy ti őket?
A KulcsKulcs-Szociálpedagógusok Egyesületének
vezetője, Vargancsik Irin
sületé
Irinringó jelezte, hogy részt vállalnak a
szervezésből, a Familia Családsegí-
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tő Centrum pedig Becsky Borin
Bori és
rajtam keresztül is bekerült a szervezésbe - én ugyanis alelnöke vagyok ennek az egyesületnek is. Kevesen vagyunk, összefonódnak a
szálak. Annak idején, amikor alakult a Kulcs,
Kulcs az a megtiszteltetés
ért, hogy én vezethettem az első alakuló gyűlésüket, amikor vezetőséget választottak maguknak. Azóta
is nagyon aktívak, eredményesen
tevékenykednek. Az I. konferencián
a CE Philothea Klub a Segítők Baráti Köre felkérésére került be a
szervezésbe. A Sapientia-EMTE-t
sem volt nehéz bevonni, ugyanis a
munkahelyem. Az I. és a II. konferencia helyszínét a Sapientia-EMTE
biztosította, ami nagy segítség volt.
A CE Philothea Klub pedig sokat
segített a kezdeti lépéseknél.
A III. konferencia szervezéséhez
csatlakozott a Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyi Kirendeltsége,
valamint társszervezőként a KulcsSzociálpedagógusok Egyesülete. Ez
alkalommal a Romániai Pszichológusok Kollégiuma (COPSI) és a Maros Megyei Tanü
Tanügyeik Háza adott
kreditpontokat a rendezvényünkre.

imnak az ötlet, mindannyian időszerűnek, inspirálónak találtuk, és
nekiláttunk körvonalazni a harmadik konferencia témáját.
 PublikusPublikus-e már a IV. konferencia témá
témája?
mája? (Mert a hagyományt folytatni illik …)
Nagyon valószínű, hogy lesz IV.
konferencia. Olyan sok a bíztatás, a
pozitív visszajelzés, hogy kár lenne
meg nem szervezni. Több előadó,
résztvevő eljött mindhárom konferenciára, és sokan jelezték, hogy
jönnének a negyedikre is, határon
innenről és túlról. A témája még
nem végleges. Több irányba gondolkodtunk már; átolvastuk a III.
konferencia kiértékelő lapjain az előadók és a résztvevők javaslatait.
Várjuk a további ötleteket, tájékozódunk a szakirodalomban, és
majd kiderül, hogy milyen téma
ígérkezik aktuálisnak.
 Az elért sikerek közül mire vagy
a legbüszkébb?
A csapattársaimra, a köztünk kialakult viszonyokra, a közös erőbedobásra, a közös és a néha eltérő
gondolatainkra, a kitartásunkra,
hogy alkalomadtán sikerült tisztáz-

 Honnét jött az ötlet, hogy a III.
konferencia témája, a „Férfi és
nő mint segítő” legyen?
A II. konferencia után éppen búcsúztunk el Hézser Gáborral,
amiGábor
kor megemlítette, hogy folytatásként érdemes lenne figyelni a nemek közötti eltérésekre, hasonlóságokra. Elmondtam a szervezőtársa-

ni félreértéseket, oldani feszült
helyzeteket. Büszke vagyok arra,
hogy a konferencián találkozások,
ismerkedések történnek, vannak
élményszerű pillanatok, melyekből
töltekezünk mindannyian, és ami
segítségünkre van a munkánkban,
a magánéletükben.

 Mit nem sikerült a tervek közül
megvalósítani?
Terveinket a lehetőségeink, a szervezésre fordítható időnk és az erőnk határozza meg. Annyit tervezünk, amennyit megbírunk, és annak próbálunk örülni. Mindannyian
önkéntesen, a mindennapi munkánk, a családunk mellett szervezzük ezt a konferenciát, toljuk a Segítők Baráti Köre szekerét. Az utóbbi, III. konferencia szervezésénél
tudatosan figyeltünk arra, hogy ne
terheljük túl magunkat és egymást,
inkább megelégedtünk a kevesebbel, és hagytunk némi erőt mosolyogni is. Számomra a hosszú hónapokon keresztül tartó szervezői
munka, az összekovácsolódás nagyobb súllyal bír, mint a három nap
alatt gyorsan lezajló konferencia.
 Milyen a segítő munka
(szociális munkás, pszichológus) presztízse Romániában?
Alakul. Van néhány hiteles szakember, akik igen jól végzik a munkájukat, s így jelentős mértékben hozzájárulnak a falak döntögetéséhez.
Mindenképpen különbség van egyes segítői szakterületek között.
Például a köztudatban most körvonalazódik, hogy mi a
szociál-pedagógus
szerepköre: Többen
hallottak már a szociális munkásról, a
gyógypedagógusról,
főként a logopédusról. A pszichológusok helyzete talán
valamivel könnyebb,
egyre többen kérnek
tanácsot, jelentkeznek terápiára, de
még mindig hatalmas a gát, a társadalmi előítélet. A
pszichológusok
többsége iskolapszichológusként dolgozik. Az egészségügyben nagy űr tátong,
tudtommal Marosvásárhelyen csupán
két magyar pszichológus dolgozik
ezen a területen. Néhány fiatal orvos részéről egyfajta nyitást tapasztalok: együtt végezzük itt, Marosvásárhelyen a budapesti Tündérhegyi
Európai Pszichoterapeuta Képző
Intézet
Intézet (TEPKI) és a Csoportanalitikus Kiképző Társaság (CSAKIT)
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pszichoterapeuta képzését, ami talán fontos lépés a közös munkánkat illetően. Átlagban elmondható,
hogy a segítő foglalkozásúak bérezése alacsony, ami sokat elárul az
össztársadalmi értékeléséről.
 Kisebbségiként mi a szakma
nyelve? Magyar és/vagy román?
Sok szakember, főként a szórványban élők, naponta használja mindkettőt, vagy csak a románt, ami
szerintem nagy előnyünkre válik.
Persze csak akkor, ha mindkét
nyelvet magas szintre tudják fejleszteni - szakmai szempontból is.
Egyes, főként magyarok lakta területeken – Hargita, Kovászna és Maros megyékben –, többen vagyunk
olyan segítő szakemberek, akik a
hivatalos dokumentáláson kívül
alig használjuk a
román nyelvet. A
magyar klienssel
minden esetben
magyarul beszélünk,
személy
szerint nem is
tudnék terápiázni más nyelven.
A képzéseink is
javarészt külön
vannak, vagy a
magyarok mennek román nyelven folyó képzésre. Voltam olyan
képzésen, ahol
magyarországiak
voltak a kiképzők, a résztvevők
fele pedig román volt, így minden
egyes mondatot fordítottak odavissza. Ez egyrészt időigényes volt,
másrészt előnyömre szolgált, mert
a szakkifejezéseket megtanultam
azonnal mindkét nyelven. A román
anyanyelvű kliensekkel természetesen románul beszélnek a kollégák
akkor is, ha ez magyar többségű
területen történik. Olvastam olyan
állásajánlatot, ahol a magyarul tudás előnyként volt feltüntetve.
 Végezetül, mit csinál egy segítő,
amikor nem dolgozik?
Számomra ez a kérdés úgy tevődik
fel, hogy mit csinálok, amikor épp
alszik a két fiam …
 Tehát akkor mit csinálsz, amikor alszanak a fiaid, és épp
nem szervezel konferenciát?
A szakmai életem jelentős részét

tényleg éjszaka élem, amikor a ház
elcsendesedik. Ilyenkor tudok lelkiismeret-furdalás nélkül figyelni a
saját dolgaimra.
Jelenleg az I. konferencia kötetét
szerkesztem. Utána következik a II.
konferencia kötete, amelyet együtt
szerkesztünk Vargancsik Iringóval.
Szervezem a Segítők Baráti Köre
szakmai és kötetlen találkáit; tematikus alkalmakat tartok a Familia
Családsegítő Centrumnál. Alkalomadtán együttműködünk a szegedi
Nagyító Alapítvánnyal,
Alapítvánnyal van egy kis
csapatunk Marosvásárhelyen, akikkel önismereti, személyiségfejlesztő, közösségépítő hétvégéket tartottunk, középiskolás osztályoknak.
Kőszikla néven fut egy református
folyóirat, amelyben a férjemmel,

Kovács Szabolccsal (aki református
lelkész), egy rovatot indítottunk lelkigondozói, pszichológiai témákkal.
A Segítők Baráti Körének minden
hónapban van egy műsora a Marosvásárhelyi Rádióban,
Rádióban ahová elég
gyakran meghívnak. Férjemmel
próbálunk helytállni a hozzánk tartozó két gyülekezetben Nyárádszentimrén és Seprődön, ahol nőszövetségeket tartok, foglalkozom
a gyerekekkel, a két falu ügyesbajos dolgaival.
 Köszönöm a beszélgetést, sok
erőt, és sikert kívánok Neked,
és a Segítők Baráti Körének.
A IV. konferenciáról terveink
szerint be fogunk számolni a
HÁLÓ olvasóinak.
Az interjút készítette:
VARGA ISTVÁN
< vargai@igyfk.pte.hu >

A GYERTYA LÁNGJÁNÁL
Kedd hajnali 3 óra,
óra nézem a gyertya vidáman táncoló fényét. Na
nem a hangulatvilágítás miatt ég a
gyertya, hanem mert hétfőn délelőtt az áramszolgáltató kizárt a
rendszerből.
A szakipari kényszervállalkozó mondta, ha kérek a szomszédaimtól, és
összedobnak 20.000 forintot, nem
köti le a vezetéket, de mire a pénzzel 10 perc után visszaértem, dolga
végeztével elment, meg sem várt,
hogy tudtam-e pénzt szerezni.
Sajnos 5 gyerek mellett, egy keresetből nagyon nehéz a közüzemi
számlákat fizetni. Az ünnep miatt
párom fizetése későn érkezett a
folyószámlára, így már a befizetésem is késve érkezett meg a szolgáltatóhoz. Már listán voltam.
Kedd hajnal,
hajnal hallgatom a csendet.
Más. Szokatlan. A halak az akváriumban csocsogják a vizet, kevés az
oxigén. Öntök neki egy nagy kancsóval frisset, csöpög a hűtőből az
olvadó jég. Vajon hogy fogom az 5
gyerek ruháit kimosni? Iluska jut
eszembe a János vitézből, patakban mossa a ruhákat.
Hallgatózok a hálók felé, neszezést
hallok, rohanok a gyertyával, nehogy a pici a sötétben leguruljon,
hisz még az orromig sem látok.
Most átérzem a vakok helyzetét.
Még jó, hogy reggel elmennek suliba, oviba, de ha főzök valamit, vajon hűtés nélkül meddig fog elállni?
Jaj, a tej a kicsinek, csak meg ne
savanyodjon. A boltossal megbeszélem, fagyassza le. Ráér kiolvadni. A kicsi nem óvodás, vele hazajövök. Megáll a nappaliban: - „Se TV,
se rádió, se gép? Tejesüveg van?” Hát igen, ez most kétértelmű, jól
megszívtuk. Töltök egy füles edénybe tejet. Kezem automatikusan a
piezzó gyújtógombján. Hoppá gyufa
kell most.
Kedden este a párom telefonál.
Megpróbálja soron kívül kikérni a
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ÜZENET A PALACKBAN
- ÉRTÜK ...
… a közgyógyulás lehetőségeinek
színe és fonáka, avagy miért nincs
a cinegének máig sem cipője*
A cikk írásakor az volt a célom,
hogy megmutassam hogyan, mire
is használható a közgyógy igazolvány valójában, és mire nem, valamint az, hogy javaslatokat fogalmazzak meg a törvényhozás felé.
Írásom során nem lehetett egy kronologikus és lineális rendben mű-

ködő törvényi szabályozást hozzárendelni az elemzéshez, mivel a kialakított struktúra különböző mértékben és eltérő törvényi hierarchia
szerint működik, mint például a
részleges uniós szabályozás, ill. a
finanszírozás kaotikus rendje, amely hol a makro-, hol a mezo-, hol
pedig a mikrogazdaság színtereinek és szintjeinek szereplőit vonja
be a rendszer működtetésébe, egyre fogyó állami szerepvállalás mellett.
A finanszírozási formák magukon
viselik a magán-, köz- és vegyes finanszírozás furcsa elegyét: váltogatva a szubszidiaritás, a normativitás, és a szelektivitás törvényszerűségeit (a feltételek egyenlőtlenségével és az esélyegyenlőtlenség erősítésével megsértve a kimenetel
egyenlőségének elvét).
A közgyógy igazolványhoz jutás, törvényi feltételeit a szociális Törvény
50.§. g. és f., pontjai taxatív módon
szabályozzák. Az igazolványhoz alanyi jogon, vagy szociális rászorultság esetén lehet hozzájutni. Alapvető probléma, hogy az egészségügyi ellátás során felmerülő szociális
kérdéseket nem egymást erősítve,
hanem hol önálló, hol pedig egyiket
a másikkal keverve, egyfajta speciális halmazként kezelik.
„A közgyógy igazolványok érvényessége egy év. Az egy év letelte után
a kártyán megmaradó pénzösszeg
sorsáról a mai napig nincs olyan
szerv, amely hitelt érdemlő felvilágosítást adott volna nekem arról,
hogy átvihető-e a maradvány, az év
letelte után kiadott új kártyára.
Vagy egyszerűen csak a már megítélt és határozatban kimondott jogos támogatási összeg megmaradó
része - észrevétlenül - visszavonódik?
…Vagy egyszerűen csak elvész. A mai
napig nem tudom a választ.” (Lásd:
„Bicegő szerencsefia dilemmái, Háló 2008.
áprilisi szám.)

A finanszírozás nem láncként működő beteg/kliens központú, hanem rendszerközpontú. Ebből a nézőpontból bármely pontot vizsgálva, a nagy rendszer rendszertelenségében bármely résztvevő rogygyan is meg, az az összes résztvevőt negatívan érinti; és a teljes felépítmény összeomlásával fenyeget.
Mind a betegellátás, mind a szociális ellátás a nemzetközi trendnek
megfelelő személyközpontúság helyett gyártó-forgalmazó-, eszköz-anyagellátó, -szerv-és szervezet köz-

(*Az alcím Móra Ferenc: A cinege cipője című versét idézi)
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fizetését, amit csak 16-a tájt szoktak utalni. - „Majd holnap reggel
meglátjuk” - ígérte a titkárnő.
Szerda reggel 8 órától remegve ülök a telefonnál, csak szólalna már
meg.
8:15 csörget a párom, indulhatsz
szívem. 65.000 forintot vegyél le.
Sűlysáp-Nagykáta 20 km, ha 10-ig
leérek, még aznap van áram,
mondta a telefonba kedvesen az előadó.
Tőlem szokatlan módon nyomom a
gázpedált, csak minél előbb ott
legyek. A visszakapcsolási díjjal
együtt 63.000 forintot fizetek, de
most akkor mi lesz a többi számlával? Befizetem és nem eszünk vagy
nem fizetem be és eszünk, de növekszik a tartozás.
Délután háromkor újra üzemben a
rendszerem, megy a hűtő, indítom
a mosógépet, na majd holnap porszívózok.
Figyelem a híreket, hisz két napig a
parlamenti közvetítésből is kimaradtam, legalább a képviselők csatáját nem hallottam, hisz onnan a
nagy házból csak a sárdobálás hallik, érdemi munka? Nem látszik.
Ezt a levelet eljuttatom az összes
parlamenti képviselőnek.
CSÉCSEI ILONA
< nagytoll@citromail.hu >

Kórházi

Kli
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AZ ÁLLAMAZ ÁLLAM
1. sz. ábra -A finanszírozási csúcs élén az Állam,
pontú
OEP.
És a TB.szemléletrendszer
finaszírozás áll, az alapa szakelláalap-, szerint
Egyszerűbben
fogalmaztástműködik.
kártyapénzen
keresztül finanszírozza;
a háziorvosi
a kórházi
ellátás működési
keretei
va, ésannak
a nótáját
húzzuk, aki
áll-kö-

ja,aki fizeti a számlát. A gazdaságosság, és a racionális pénzügyi
működés a döntő szempont.
Magyarország - követve a nemzetközi trendet - a gyártókat-, de még
inkább a forgalmazókat támogatja.
A forgalmazók pedig kihasználják
az egyén kényszer-helyzetét, mondván: akinek szüksége van rá, az így
is úgy is (akár az utolsó forintjain)
is megveszi az életvitelét jelentősen befolyásoló, sok esetben meghatározó eszközöket, gyógyszert,
speciális gyógyító eljárást, ellátást.
Ám a gyógyító eljárást befolyásoló
napi gyakorlatban sarkalatos szempont a beteg személyes helyzete.
Ma az alapel
lapellá
ellátás
látás alfája és omegája a háziorvosi ellátási rendszer,
ahol a legnagyobb probléma, az adminisztrációs teendők mennyiségi
növekedése, ami sem az orvosnak,
sem a hozzá fordulóknak nem jó.
Háziorvosi szinten lehetne a leghatékonyabban működtetni a betegség-megelőző, egészségmegőrző
programokat - ha maradna rá idő,
és mozgósítható anyagi forrás. Mivel a rendszer túlterhelt, minimális
lehetőségekkel, ezért e téren hiá-
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nyosságok keletkeznek. A kezdeti
hiányosságokból később így lesznek személyes egészség-deficitek.
A rendszer mamut-struktúrája és
szerteágazósága miatt nehezen
formálható, és az újításokat csak
nehezen viseli el. Különösen igaz
ez akkor, ha mindez emberi életeket befolyásoló fátumokat véd, őriz,
sért, határoz meg, számos esetben
visszafordíthatatlanul.
A közgyógy igazolvánnyal rendelkező személyek esetén is igaz az,
hogy sok esetben halmozottan hátrányos helyzetükből eredően átlagon aluli az érdekérvényesítő képességük.
Az újonnan indított Európai Uniós
és nemzetközi támogatással szervezett szájsebészeti-, szájüregi-, fogászati anyagokra allergiás személyek a közgyógy igazolvány terhére
nem kaphatnak támogatást. Nem
is beszélve, a probléma nyomán kialakuló másodlagos degeneratív
betegségek kialakulásának magas
kockázatáról.
A beteg elnyomorodásához vezet,
ha az ortopéd szakorvos évente
csak egy gyógycipőt írhat föl a közközgyógy igazolvány terhére.
terhére Ha 3 hónapig tart, mire az egy pár cipő elkészül, és az alatt az a fránya gyerek-láb természete szerint nőni
merészel, hogyan hordja azt a gyerek? Ha az állandó viseléstől hamarabb tönkre megy a cipő, mint
ahogy az új felírható, mit tegyen a
szülő? A cipőkészítő pedig arról panaszkodik, hogy egyre inkább hiány
szakma az övé. Nincs utánpótlás,
nincs anyagi-, társadalmi elismerés, megbecsülés a szakmában. Az
alapanyagár sem fedezhető az OEP
által kifizetett támogatásból. Miért
is nincs a cinegének máig se cipője? Milyenek az esélyeink egyáltalán nem „nagy lábon” élve?
Ma egy vak fiatal vagy gyermek a
közgyógy
közgyógy igazolvány terhére, csak
fehér botot kaphat. Vajon az OEP
miért nem finanszírozza a speciális
eszközöket? Hiszen ezeket az eszközöket sokkal inkább, ingyenesen
hozzáférhetővé kellene tenni.
Egy jó minőségű, esztétikus hallókészülék (OEP támogatással is)
több mint, 100.000 Ft. Hol áll ez arányban egy hallássérült felnőtt
mai átlag-jövedelmével?
Ezért, javaslom, a törvényi változásban közreműködőknek, hogy:
 … a közgyógy igazolványban, az
adott esztendőben megmaradó

összeg legyen továbbvihető a
következő évre!
 Az igazolvány (háziorvosi felügyelet, és jóváhagyás mellett)
legyen felhasználható betegségmegelőző készítmények, rehabilitációs, terápiás kezelések és
szinten tartó diagnosztikai-, és
egyéb eljárások igénybevételére
is!
 Lehessen belőle sporteszközöket és egyéb egészség-megőrző
eszközöket, bérelni vagy megvásárolni!
 Legyen felhasználható az alternatív terápiák igénybe vételére!
(Miért is? Mert számos diagnosztikai eljárás lerövidíthető a
ma még csak alternatívnak tekintett terápiás módszerekkel.)
Természetesen mindez nem nyakló
nélkül, hanem a hagyományos humán orvos
orvoslás
oslás mellett.
A szociális munka tárgykörében és
az abban tevékenykedő professzionális feladatellátás, munkavégzés
során, napi szinten sokkal összetettebb gondolkodást, és sokrétűbb
kreatív, megoldási alternatívákat
kell felmutatni.
A várható szociális reform megkezdésekor épp ezért kiemelt figyelmet kellene fordítani, arra, hogy:
 A leginkább rászorultak helyzete tovább semmiképpen ne romoljon.
 A jelenlegi megelőző és utókezelő ellátásból kimaradó rétegek és csoportok helyzetét mindenképp meg kell oldani, s ahol
ez nem lehetséges, ott új megoldási alternatívákat kell találni.
 A rendszerben ma meglévő és
felhasználható pénzeket át kell
csoportosítani, és igazodni kell
az egyéni szükségletekhez.
 A közgyógy igazolványhoz jutás
jelenlegi rendszerét módosítani,
esetenként megváltoztatni volna szükséges a következőképpen:
(1.) A születésüktől bármely sérüléssel élő, az időlegesen és végleges baleseti sérültig, legyen az
mozgás- vagy érzékszervi (látássérült esetén B1-B4 kategóriájú; hallássérült esetén halláskárosult és
ezek fokozatai), valamint más egyéb, idős otthonban, nappali ellátásban részesülő; stb. — e csoportok részére az igazolvány végleges
végleges
zöld színű legyen, és ne kelljen
évente, két évente megújítani azt
(ha a sérülés és károsodás végle-

ges, és előre látható, hogy a betegség az élet végéig megmarad.)
A szociálisan rászorultak részére,
1-2 évre kiadható ideiglenes, kék
színű
színű igazolvány álljon rendelkezésre. A hajléktalan ellátásban, a gyermekvédelmi rendszerben lévők, az
addiktológiai ellátásban, a drogfüggésben szenvedők részére, a büntetés-végrehajtási intézetekben
lévők sárga
sárga színű ideiglenes igazolványt kapjanak. Időtartama a BV
intézetben töltött idő és a társadalmi reintegrációs program ideje legyen. (Más csoportok esetén adekvát időtartammal, szükség szerint
ideiglenes, vagy végleges minősítéssel.)
Az állam által garantált, mindenkor
meglévő és rendelkezésre álló
pénzösszegek terhére a kifizetések
döntő része az alanyi és rászorultsági jog mellett az elsődlegesség az
önhibájukon kívül végleges károsodást szenvedőket illesse. Az ellátás
során a maradandó károsodással
élők, a születési sérüléssel élők, a
baleseti sérültek, a váratlanul bekövetkező hosszantartó betegséggel élők, a szociálisan súlyosan veszélyeztetettek a járóbeteg ellátás
keretében rendelhető gyógyszerekre, gyógyhatású készítményekre, alternatív természet-gyógyászati terápiák és eljárásaik, diagnosztikai
módszerek, eljárások teljes spektrumának igénybe vételére szükség
szerint jogosultak legyenek, a határozatban megállapított gyógyszerkeretének összegén túl is.
Egyes, az optimális életvitel, és életminőség elérését, a különböző
fogyatékkal élő csoportoknál adekvátan, az önálló életvitel lehetőségét célzó gyógyászati segédeszközökre és orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra pedig a közfinanszírozás alapjául elfogadott adekvát szükségletek szerint, a fentieknek megfelelően kiterjesztett ár erejéig vehessék igénybe a szükséges megelőző
és utókezelő, holisztikus, alternatív
gyógyító és diagnosztikai ellátást,
az eddig meglévők mellett.
A javasolt változtatások csökkenthetnék a rendszerben lévő igazságtalanságokat, és elősegíthetnék az
esélykülönbségek kiegyenlítését.

KOVÁCS
OVÁCS BEÁTA
EÁTA
< kovacs.beata536@chello.hu >
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HELYZETELEMZÉS
(Elhangzott a Szegénységben Élők
Harmadik Találkozójának megnyitójaként, a Parlamentben,
2008.november 15-én)
(… helyszűke miatt csak a megnyitó beszéd
befejező részét tudjuk közölni - a Szerk.)

… Mi a férjemmel minden segítséget megkaptunk szüleinktől a továbbtanuláshoz, a családalapításhoz. Szeretünk és tudunk dolgozni,
folyamatosan képezzük magunkat.
Saját kertes házunk van. Mertünk
nagycsaládot alapítani. Két lányunk
főiskolán tanul, két fiunk pedig a
helyi általános iskolában okosodik.
A mi családunkat is elérte évek
alatt a munkanélküliség, a gazdasági és egyéb válság. Férjem közel
négy évig volt munkanélküli, és
közben botor fejjel mi még két gyermeket vártunk a családba. Szegény
édesapám figyelmeztetett bennünket, hogy nem lesz ez így jó, mert
elvesztjük az egzisztenciánkat.
Mi bíztunk abban, hogy a szakmánkkal sikerül újra munkát találni. Egy molnárra és egy kereskedőre mindig szükség van. Fiatalok
vagyunk, tele energiával és mi tudunk a gyerekeinknek biztosítani
szerető családi környezetet, és
biztos támaszai leszünk a fejlődésükhöz.
Megdöbbentő, de édesapámnak
igaza lett. (Lányaim szerint ez egyáltalán nem megdöbbentő, mert
papának mindig igaza volt és van.)
A férjem nagyon nehezen talált
munkát. Csak személyes ismeretség útján sikerült a településen elhelyezkednie. Én a hosszú „gyes”
és „anyasági” idejét kihasználva,
még három szakmát kitanultam, és
gyakorlatilag hol egyikkel, hol a
másikkal dolgozgattam is. Mikor a
munka után érdeklődtem, kaptam
hideget és meleget, láttam a kitárt
kezeket és elkerekedtek a szemek
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a sok gyerek és a kisebbik fiam
miatt. Nyíltan ki nem mondták,
csak gondolták, hogy: „- Mit akar?!
Maradjon otthon! Minek szült enynyit?! Maga akar munkát, hiszen
mennyi családi pótlékot kapnak!
Inkább nevelje a gyerekeit!”
Jelenleg mind a ketten dolgozunk,
van munkahelyünk. Mégis a családunk napról napra él. Nagyon nehéz lebegtetve dolgozni, teljesíteni
a munkahelyen, a családban, a
világban.
15 évvel ezelőtt nem gondoltam
volna, hogy nem tudom kifizetni a
villanyszámlát, a vízdíjat vagy a fűtést. Akkor eszemben se jutott,
hogy az arra szánt pénzt másra
költsem. Törvénytisztelő vagyok. A
mai napokban pedig az a fontos
számomra, hogy a lányaim minden
hétvégén vissza tudjanak menni tanulni, kifizessük a kollégiumi díjat,
meglegyenek a gyerekeknek a tankönyvek. Társaiktól ne maradjanak
le, a mi értékeink szerint. Szörnyű,
hogy úgy kell beosztanom a család
havi jövedelmét, hogy kiszámolom
a havi kenyér, liszt, olaj és a többi,
nagyon szükséges dolog adagját.
Meg kell gondolnom, hogy most tejet, vagy szalámit vegyek a gyerekeknek. Mindig azt fogyasztjuk, ami
a ház körül megterem, vagy a szülőktől és barátoktól, ismerősöktől
kapunk. (Tápláljuk egészségesen a
családot!...)
De az előre tervezésről letettem.
Ígérni sem ígérek a gyerekeimnek
semmit, mert tudom, hogy nem tudom teljesíteni. Arra törekszünk,
hogy családunknak a legszükségesebb dolgai meglegyenek.
Tudom, hogy a mai kategóriák szerint, a mi családunk nem tartozik a
szegénységi kategóriák közé. Mégis a pontos beosztás és az átgondolt döntések ellenére is így élünk.
Sokat gondolkodtam azon, hogy
azok az emberek, akik nem ilyen
biztos alappal indultak, az életnek,
azok milyen nehézségekkel küzdenek nap, mint nap.
Sok emberrel kerülök kapcsolatba.
A munkám során több élettörténetet és sorsot, nehéz élethelyzetet
megismerek, amit az emberek
megosztanak velem. Sajnos naponta találkozom olyan nehéz és kilátástalan élethelyzetekkel, amik
megoldásra várnak.

Találkoztam olyan cigány fiatalemberrel, aki kőműves, és hónapok
óta nem talál munkát.
Olyan lányokkal, asszonyokkal,
férfiakkal, akik hajnalban kelnek,
és egy-másfél órát utaznak. Évek
óta, 60-70 ezer forint körüli fizetésért, napi 8-10-12 órát dolgoznak a
baromfi-feldolgozóban, az állateledelt előállító gyárban, az összeszerelő műhelyekben, az élelmiszert
csomagoló egységekben. Azon rettegve mennek dolgozni, hogy meddig lesz munkájuk, és mikor küldik
el őket, fizikailag ők meddig bírják.
Több olyan asszonyt ismerek, aki
nem jogosult semmilyen jövedelemre, ezért önmaga után fizeti a
betegbiztosítást, nevel több gyermeket. Elmenne dolgozni, de a településen nem talál magának munkát.
Vannak csökkent munkaképességű
ismerőseim, akik dolgoztak, de
változó egészségi állapotuk miatt
nem szívesen alkalmazzák őket,
mert nem tudnak eleget teljesíteni.
A minap egy kb. 57-58 éves aszszonnyal utaztam a vonaton. Felneveltek két gyermeket, elindították
az életre őket. Segítettek az unokák nevelésében. Még most is szívesen dolgozna, mert a férje 40
éves munka után, az emelésekkel
együtt kb. 42 ezer forint nyugdíjat
kap. Ő szociális ellátásra jogosult,
nyugdíj előtt áll. Iskolázott, a takarítástól kezdve a gyerek- idősgondozásig mindent elvállalna, előtte
nincs akadály. Most Budapestre
utazik, hogy a rokonok segítségével
bejelentett munkát tudjon vállalni,
mert ennyi pénzből nem lehet kifizetni a közüzemi díjakat, a hitelt,
amit a gyerekeknek vettek fel, és
még nyugdíjalapja is kevés lesz,
mire ő nyugdíjra jogosulttá válik.
Nem is tudják elképzelni, hogy emberek, hogy képesek megélni a
minimális nyugdíjból, mert ők enynyiből sem tudnak tisztességesen
boldogulni.
Azt tudom, hogy a mostani villany,
gáz jóváíró számlák kiküldésekor
mekkora összegű, megdöbbentő
számlák mentek ki a családokhoz.
Nem tudom hány családnál fogják
kikapcsolni a fűtést és a világítást.
Képesek lesznek-e kifizetni ezeket,
a számlákat, vagy mikor fogják
visszakapcsolni őket a rendszerbe,
ha tisztázták az összeget.
Találkoztam olyan családdal, ame-
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lyik az uzsorás hitelező elöl menekült, és elmesélte hátborzongató
történetét. Lefagyva álltam, hogy a
21. században ilyen létezik.
Ezeket a tapasztalataimat már
több emberrel is megosztottam. Sokat beszélgettünk róla és nagyon
rossz véleményeket hallottam. Elgondolkodtam azon, hogy még mindig ott tartunk, hogy azt mérlegelik:
ki a szegény. Beszélnek érdemtelen és érdemes szegényekről. Itt élünk a technika, a tudás és minden
egyéb birtokában, de évszázados előítéleteink vannak a szegénységről, a hovatartozásról, a felelősségvállalásról, a más embercsoportokról. Számomra szomorú ezt tapasztalni a hivatalokban, a munkahelyen, a boltban, a rendelőintézetben és szűkebb környezetemben
is. Ezek megoldása nem csak az egyének feladata, hanem egész társadalmunk felelőssége is.
Én a magam, gyerekeim, családom,
szűkebb és tágabb környezetem
gondjait, problémáját hoztam el e
találkozóra. De itt van a tarsolyomban a tapasztalat, az ötlet és a tudás iránti vágy is. Szeretnénk, ha
találkozónk végén mindenki elégedetten távozna.
Engedjék meg, hogy megosszam önökkel hitvallásomat (Bárdosi Német János költő szavaival élve):
„Az vagy, ami a munkád,
nem több és nem kevesebb,
az eltűnő időből ez őriz meg,
emberségednek ez ad alapot.
Arcod redőibe vési fel nevedet,
amelyet Te hordasz,
amely Te vagy magad,
egyedül, a munkád által örökké.”
SZVOBODA ZOLTÁNNÉ, IRÉNKE
< keresztesiren@freemail.hu >
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Azért gyúrok folyton,
mert tudom, (valószínőleg) el
fogsz
hagyni, ha
már nem
leszek

▲

TIT...
…KOK

▲

29 évi házasság
után...
… a feleségem
végre
SZERET.

FORMÁBAN.

▲

TIT...
…KOK

▲

21 éves
szőz
vagyok…
de az
jobban
zavar,
hogy még
sose
voltam

Állandóan
az emberek
FENEKÉT

gusztálom.
Még akkor
is, ha
én nem
vagyok
vonzó a
számukra.
Tök sunyi
vagyok
emiatt,
de jól
csinálom.
Senki
feneke
nincs
biztonságban
az én sunyi
pillantásaimtól.

SZERELMES.

▲

Engem még SOSE CSÓKOLT meg senki.
Nem is tudom, hogyan kell csókolódzni.
50 éves vagyok, és 28 éve házas.
A férjem sose csókolt meg engem,
még az esküvınk napján se.
És ezt senki más nem tudja.

Ja, és nem
férfi vagyok.

▲

▲

Apa!
A mama
minden
nap feldobja a
kávédat
▲
azokkal a
depresszió
Másodikos gimnazistám volt, amikor beleKislány
elleni
szerettem. Az érettségije utáni éjjel szeret- koromban
piruláival,
keztünk elıször. Ma is nagyon-nagyon
azt hittem,
amik miatt
BOLDOG házasok vagyunk.
hogy
úgy kineazért kell
vetted ıt.
melltartót
Én csak
viselnünk,
örülök enmert a
nek, mert
mellbimígy kevésbónk is
bé vagy
havonta
olyan
VÉRZIK.
SEGGFEJ.

▲

LEENGEDTEM a
szabályaimat és a
nadrágomat is elıtte.

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

