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A ma szociális munkását egy tűzoltóból és egy rendőrből gyúrták öszsze, a tűzoltótól örökölte a víz nélküli verbális tűzoltást, a rendőrtől
pedig a gumibot nélküli őrködést a
Rend (status quo) felett.

telműen az elnyomottak (gondozottak, kliensek, érintettek) elleni „merényletnek” éltem meg. Egyfajta árulásként.
A kapitalista termelési mód újabb
válsága csak növelni fogja ezen
kompromisszumokat, melyeket a
tehetetlenség és a valódi eszközök
hiánya is tetéz a szociális munkások oldaláról.
A szociális munka tevékenysége hasonlóan a kapitalizmusban végzett többi bérmunkához -, elidegeníti a munkát végzőt a munkája tárgyától, ami a szociális munkás esetében az elnyomott. A bérmunkában végzett szociális munka szük-

saját magunkkal, sőt saját életünkkel, mely többnyire többségi normákat követ. A végzett munkánk eredeti céljától való eltávolodásról már
nem is beszélve. A ma létező szociális munkás tevékenységek mára
már kivétel nélkül feladták az igazságosság és a szabadság növeléséért folytatott társadalmi változásokat generáló funkciójukat. Ehelyett
maguk is, a fennálló viszonyok konzerválására, a status quo megőrzésére és az uralkodó normák, szokások, konvenciók, hitek átadására
esküsznek/kényszerülnek, hogy
megtartsák társadalmi legitimációjukat.

Tisztában vagyok vele, sokaknak
nem fogok hiányozni, sokak nem
fognak követni vagy éppenséggel
senki sem.
„A szociális ellátás szakmai színvonalát is veszélyezteti” többek között ezt az idézett részt is tartalmazta az a szakszervezeti felhívás,
mely a kormány tervezett válságkezelő (megszorító) programjára reagált. Pontosítva, nem a válság, hanem a kapitalizmus az, mely a szociális ellátás folyamatos színvonalcsökkenését eredményezi. Azonban ma már nem csak az ellátás
színvonalcsökkenésével, hanem a
szociális ellátórendszer juttatásainak csökkenésével is számolhatunk ill. a megmaradt juttatások
feltételekhez való kötését és a korábbi jóléti (állampolgári jog) alapú
odaítélést felváltja az „érdemes”
juttatásra jogosult. Az évek óta elindult folyamatokra, melyek napjainkban kezdenek a gyakorlatban is
körvonalazódni, nem maradt más
választásom, minthogy ne adjam a
nevem, és kiszálljak a szociális ellátórendszer elnyomó, szabályozó,
többségi normákat követő és azt
sulykoló oldaláról.
Radikális szociális munkásként az
úgynevezett
úgynevezett „ellátotti oldalra” állok.
Radikális szociális munkásként,
(ha nem akarom eddigi szakmai
hitvallásomat megtagadni) ki kell
lépnem a legális szociális ellátórendszer keretei közül. A ma létező
szociális ellátórendszerben végzett
eddigi szakmai munkám és szerzett tapasztalataim próbára tették
szakmapolitikai irányultságomat,
olykor olyan egyoldalú kompromiszszumokra késztettek, melyet radikális szociális munkásként egyér-

ségszerűen eredményezi a szociális munkás és az elnyomott (kliens,
érintett, gondozott) ellentétes platformra kerülését.
A szociális munka történetének
kezdetén még működött a tolerancia, az empátia, a szép szó, a meghallgatás és a megengedés, de a
társadalmi különbségek növekedésével ez egyre inkább párosult az
„oda nem figyeléssel” és legfőképp
a megértés hiányával. Mára azonban eltűnőben van ez a liberális beállítottságú (elfogadó-megengedő/
rogersi) szociális munkás típus is,
helyét egyre inkább átveszi az elváró, a címkéző, a lesajnáló, a dologra/munkára bíró/ösztönző/kényszerítő, az atyáskodó karakterű
szociális munkások özöne.
Ha valóban megértenénk az érintettek oldaláról jövő jelzéseket, akkor ellentmondásba keverednénk

A radikális szociális munka nem törekszik legitimitásra. Nem akar
megfelelni a munkaadónak vagy a
többségi társadalom (előítéletes)
elvárásainak.
Peter Leonard 1975-ben azt írja az
„Elemek a radikális szociális munka paradigmájához” c. cikkében,
hogy: „a szociális ellátórendszerben végzett szakmai munka is részvételt igényel az elnyomó és ellenőrző struktúrákban, de ameddig a
kapitalizmus él, a radikális szociális
munkásnak nincs sok alternatívája
arra, hogy egyszerre a rendszeren
belül is és ellene is dolgozzon”.
E sorok megírása óta 35 év telt el.
A szociális munka a kezdeti segítő
filantrópiáról, a balos szolidaritáson (emancipációs törekvések) át,
napjainkban eljutott a konzervatívellenőrző reszocializációs, úgynevezett „light police” tevékenykedésig.
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A szociális munka új céljának kijelölése napjainkban zajlik, amely
„új” célokért való tevékenykedésbe
már egyre kevésbé fér bele egy magát radikális szociális munkásnak
definiáló szakember.
Ebben a közegben és ezen, a szociális munkások felé irányuló új elvárások (pl.: nyomor szem előli eltüntetése, annak megszüntetése helyett) nyomása alatt, miközben a
nélkülözők száma nem hogy csökkenne, mára nem maradt más alternatíva, mint kilépni ebből a többségi társadalom és a fennálló hatalom elvárásait diktáló és a többségi
normák betartását ellenőrző és
számonkérő struktúrából.
A rendszeren belül és ellene is dolgozó radikális szociális munkás állandósult skizofrén jellegű állapotban kénytelen munkáját végezni,
melyet csak úgy oldhat fel, ha elkötelezi magát az egyik vagy másik oldal javára. Ha marad a szociális ellátórendszeren belül, akkor végleg
megszűnik radikális szociális munkás lenni. Hiszen a szociális rendszeren belül végzett munka kénytelen-kelletlen de a teljes társadalmigazdasági rendszer továbbélését is
szolgálja. A radikális szociális munkás nem dolgozhat egyszerre a szociális ellátórendszeren belül és a
társadalmi-gazdasági rendszer ellen is. A kapitalizmus egyik utolsó
még álló, bár egyre roskadtabb
bástyája, a szociális ellátórendszer,
mely átalakulóban van.
Ehhez egy radikális szociális munkás nem adhatja személyiségét,
mellyel bár hatással van rá; enyhítheti vagy ellenkezőleg növelheti az
ellátórendszerben lévő belső struktúrájából és létrejöttének a logikájából adódó, a fennálló társadalmigazdasági rendszert védő és „light
police” funkciókat, de megszüntetni soha nem lesz képes. Végeredményben az ellátórendszer lesz az,
mely integrálja a radikális szociális
munkás vagy a potenciális radikális
szociális munkások személyiségét
az ellátórendszer keretei (intézményi, jogszabályi stb.) közé és a kapitalizmus ápolónőivé
ápolónőivé és ápolóivá teteszi őket. A radikális szociális munkás, ha fenntartja magának a „radikális” határozót, szakmai cselekvéseiből adódóan előbb-utóbb kirúgatja magát avagy nem várja meg,
hanem tudatosul benne ez az öszszeegyeztethetetlen kettősség és

maga mutat be az ellátórendszernek.
A radikális szociális munkás számára csak a radikális állásfoglalás
és a tudatosság növelés (kritikai tudat fejlesztése) marad járható útként, csak most már nem benne,
hanem a rendszer ellen dolgozva.
Ez a gyakorlatban szükségszerűen
kiegészül az elnyomottak oldalán
(settlement) folytatott a polgári-kapitalista értékrendek (nacionalizmus, istenhit, patriarchális családmodell, promiszkuitás ellenesség,
munka mítosz, magántulajdon
szentség, állandósult „kisebbség”ellenesség: etnikai-, rassz-, szexuális irányultsági-, nemi- alapon és
egyre inkább a bérmunkához való
viszony alapján) állandó rombolásával.

Ehhez pedig az első lépés,
hogy elsé
elsétál
sétál a területileg illetékes okmányiro
okmányirodába
irodába és bejelentkezik közterületre
közterületre –
ahogyan
ahogyan most én is teszem.
teszem.
2009. június 2. kedd
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PUMUKLINAK
TISZTELETTEL
Aki rendszeresen olvassa a szoclistát, többször találkozhatott Ferencz
Norbert
Norbert (Pumukli) radikális szociális munkásként jegyzett, olykor
meghökkentő, néha homályos, bonyolult fejtegetésekbe torkolló, de
mégis nagyon karakteres megszólalásaival.
Pumukli (remélem nem bántom
meg, hogy itt, ezen a néven szólítom) azon kevesek közé tartozik, aki ideológiai alapon bírálja a kapitalizmus, mint társadalmi berendezkedést és uralmi rendszert. Szerinte - ha jól értem őt - a kapitalizmus

lényegének mind a mai napi tulajdonsága az elnyomás, a kizsákmányolás, legfeljebb annak szélsőségei csiszolódtak le az évszázadok
során. Legfőképp, és ezt már én teszem hozzá, a jóléti államnak köszönhetően tűnt el a tömeges mértékű szélsőséges nyomor, az abszolút jogtalanság, a nyilvánvaló
társadalmi igazságtalanság, ám a
„mélyben”
„mélyben” a kapitalizmus elnyomó
gépezete
gépezete kíméletlenül dübörög totovább.
Mint azt bizonyára sokan tudják, az
(új)marxista
(új)marxista irányzatok szociális
munkával, szociálpolitikával kapcsolatos kritikáiban gyakran hangoztatott az a vélemény, hogy ezek
a szakterületek, de maga a szociális rendszer is, valójában kiszolgálói és fenntartói a kapitalizmusnak.
Implicit
Implicit funkciójuk a társadalmi fefeszültségek
szültségek levezetése, szelepelése,
de minden szép ideáljukkal, segítségükkel együtt mégiscsak az elnyomást szentesítik.
A szakmán belül a radikális szociális munka az, amely felismerte ezt
az ellenmondást, és ezért sem elégszik meg a reformokkal, a rendszer puszta kiigazításával. Ez az irányzat nem híve a szociális munka
harmonizáló szerepének, sőt vállalja a hatalmi, a politikai ütközést, ililletve igyekszik felszínre hozni a tártársadalmi
sadalmi konfliktusokat.
Most nem mennék bele a további
részletekbe, mert minden képzésben van erről szó. Ezt a kis bevezetőt, és remélem megfelelő értelmezést, csak azért fogalmaztam meg,
mert talán így érthetőbb Pumuklinak a szoclistáról a HÁLÓ-ba másolt bejelentése. Pumukli ugyanis
kiiratkozott a szociális munka szokványos és formalizált szerveződéseiből, mert indoklása szerint a jelenlegi szociális rendszer működése, elvárása és gyakorlata elvtelen
megalkuvásokra készteti, ezért köszöni szépen, de nem óhajt tovább
egyetlen szolgáltatás alkalmazottja
se lenni.
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Tiszteletre méltó és bátor döntés,
bár nem hiszem, hogy mostanság
sok követője akadna. Ezt az is mutatja, hogy Pumukli elköszönése a
szoclistán nem váltott ki viharos vitát - pedig jó lett volna.
Most tekintsünk el attól a filozófiai,
szakmai elmélkedésektől, hogy mivel váltható fel a kapitalizmus, hogy
van-e bármiféle esélye ma egy igazságosabb társadalmat hozó forradalomnak, és mi köze mindennek a
szociális munkához (bár jó lenne ezeket az ideológiai meccseket is lejátszani). Annak azonban valamiféle visszhangot kellene kiváltania,
hogy egy fiatal szociális munkás oolyan gyakorlatot lát, illetve olyan elelvárásokkal
várásokkal kénytelen szembesülni,
amitől úgy érzi, hogy elárulja mindmindazokat, akikért van, vagyis a szociális munka klienseit. Nem hiszem,
hogy Pumukli, csak azért mert radikális, érezné ezt egyedül. A megalkuvások, tehetetlenségek és kényszerek annyira mindennaposak,
hogy már-már a szakmai működés
normális részei. Hogy valami mégsem stimmel, azt a szociális területen dolgozók általános rossz közérzete mutatja. Persze, és erről gondoskodik a világ, mindig van mire
hivatkozni. Más kérdés, hogy az elmúlt évek nagy szakmai építkezésében mintha elfelejtettük volna azokat a legegyszerűbb kérdéseinket feltenni, hogy mi az értelme és
célja annak amit csinálunk, hogy kinek az érdekében cselekszünk, és
kinek használunk mindezzel? Tudom, hogy könyvtárakat lehet e témák vizsgálatával megtölteni, de azért mert nincsenek egyszerű válaszok, még kell és lehet egyszerű
kérdéseket feltenni.
Nemrégiben egy szociális szakmai
konferencián - ahol mindenki az
U.M.A. technologizálásával volt elfoglalva - szembesültem azzal,
hogy már bele se gondolunk, kinek
jó ez, és hogy érinti mindazokat, akikről szól. Haszontalan törvényekben foglalt álságos szándékok
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puszta végrehajtói lennék? Hát bizony gyakran azok vagyunk. Lassan
még azok a szociális munkások is,
akiket a sokféle igazságtalanság elutasítása hozott erre a pályára, a
mindennapi mókuskerékben, rutinokban már csak arra képesek figyelni, hogy miképp kell valamit beigazítani a szolgáltatási eljárásokba. Persze kitől lenne elvárható,
hogy ebben a megélhetési küzdelemben az ideálok kergetésével
töltse az időt. Ez - mondják sokan maradjon a „teoretikusokra”, meg
a Pumuklihoz hasonló „holdkórosokra” (?) De azt talán csak kevesen talán, hogy Pumukli nézetei
nem szobatudósként születtek.
Hajléktalanokkal dolgozott (most
már így : múlt időben), az utca, a
szálló és az erdő volt a terepe, de
valahogy maradt mégis energiája
és szeme észrevenni az egyéni balsors mögött húzódó társadalmi ellentmondásokat.
Pumukli igazsága bonyolult, de az igazságtalanságokat a maguk egyszerűségében és tisztán látja. Sokat olvassa a nagy elméletalkotókat, Robert Castel
Castel könyvéért lelkesedik és Saul D. Alinsky
Alinsky-t
linsky tekinti
az egyik példaképének. Érvelése jól
mutatja, hogy sokat kell még olvasnia, vitáznia, tapasztalnia ahhoz,
hogy gondolatai, nézetei letisztuljanak, megérjenek. De, ahogy látjuk,
áll elébe, és ideje is van még bőven. Ha valaki azt hinné, hogy csalódottsága a fiatal kollégáknál sokszor tapasztalt kifáradással, kiégéssel párosul, az téved. Settlementet akar alapítani, és tervezi,
hogy a radikális követőket valamilyen formációba szervezi. Pumukli
mindennek ellenére nem anarchista, nem a társadalmi káosz képviselője. Egy radikális szociális munkás, méghozzá abból a „fajtából”,
aki nem személyes sértettségből,
keserűségből lett az aki. Egyáltalán
nem személyeskedik, hanem véleményekkel, álláspontokkal vitázik.
Olykor keményen fogalmaz, most is
árulásról beszél, amitől - mi tagadás - nem könnyű elhatárolódni.
Mert ha van igazság abban, amit
mond, akkor mindnyájan - kicsit
vagy nagyon, de - részesei, elkövetői vagyunk ennek az árulásnak. Igazi ellenszenvet ez az állítás azonban csak azokban vált ki, akik nem
kedvelik az önkritikát, esetleg nem
akarnák látni a szakma „sötét olda-

lát.” Ebből a megközelítésből Pumukli inkább realista, mint idealista. Ugyanis ha bevalljuk, ha nem, a
szociális munka valóban lehet az a
szép szavakba csomagolt keserű
pirula, ami „társadalmi nyugtatóként”, a beletörődés kiváltásának
mellékhatásával tud funkcionálni.
Attól sem szebb, sem jobb nem
lesz a szakmánk, ha nem számolunk ezzel a lehetőséggel.
Pumukli talán az elsők egyike, aki
majd folytatja, és újjá tudja teremteni a szociális munka nagyon időszerű társadalomkritikai szellemiségét. Mindehhez persze kellenek
társak, vitapartnerek, szellemi műhelyek, ahol párbeszédben formálódnak, csiszolódnak a különféle
vélemények. Hogy Pumuklinak lesznek-e követői, azt ma még nem
tudhatom. De abban bízom, hogy azért vannak olyan leendő és már
gyakorló szociális munkások, akik
ebben a szakmában többet látnak,
mint egy fizető foglalkozást, és igényük van, maradt a szellemi kihívásokra, az új tapasztalatokra.
Pumukli
Pumukli számomra nem kiiratkozott, hanem épp ellenkezőleg, most
iratkozott be a szociális munkába.

PATAKI ÉVA
< vapataki@yahoo.com >
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ELSİ REAKCIÓK
PUMUKLINAK
2009.06.07. 21:50 - minusz
Jó cikk
Szia!
Köszi. Jó kis cikk, kell erről beszélni, mert alig lehet hallani róla Magyarországon. Spanyolban a rad.
Szoc. munkának vannak különböző
szervezetei, ha nem is állítható
hogy széles körben ismert, akkor is
egy létező gyakorlat.
2009.06.05. 20:41 - vaktyúk
Kiestél a szerepedből
A szociális munka segítő foglalkozás, melynek az alapja a másik em-
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ber tisztelete, elfogadása és partneri viszony kiépítése vele. Alapelv
a kiinduló pont, a tolerancia. A szociális munkás szellemi és fizikai
munkaterepe a szociális szférához
kötődik elsősorban, mert ez az amire képezték és itt vannak elsősorban a feladatai.(…)
Szép, de nehéz feladat ez.
Te ehelyett mit akarsz? (itt beidéz
Pumukli írásából – a Szerk.) Vannak gondolataim, hogy mi minden
lehet e mögött, de igazán te tudod,
hogyan jutottál ehhez az elhatározáshoz.
2009.06.06. 11:07 - vaktyúk
Elméletben és gyakorlatban is az
átlagnál jobban észleled a viszonyokat, feszültségeket, ellentmondásokat. Figyelemfelhívó, tematizáló szereped lehet, melynek hatása
lehet társadalmi változásokra. Egy
erőteljes aktor lehetsz szociális
munkásként, de más szerepekben
is pl. civil szerveződés vagy akár
nevesítetten politikai formáció keretében is. Remélem azért szociális
munkásként csak nem rohanod le
a vallásos nénikét és békén hagyod
a hagyományos családi modellben
gondolkodókat is, ha nem ez a segítségkérő számára a probléma elsődleges fókusza. A promiszkuitás
támogatása meg már nagyon kibicsaklott gondolkodásra vall, de ezt
lehet, hogy félreértettem.
2009.06.04. 20:18 - söntemplán
Az igazi hatalom (Istenhez hasonlóan) nem bottal ver. közvetettebb
módszerei vannak hatalmának és
biztonságának fenntartására. Például a szociális munkás. a gumibotos rendőr nem hatalom, hanem lúzer, csakúgy, mint a szociális munkás.
2009.06.05. 18:41 - Pannóca
A radikális szocmunka is erről szólna… a hatalomról. Mindenkinek
van hatalma, a szegényeknek is.
Hogyan lehet a hátrányokból erőt
kovácsolni, hogyan lehet arra rádöbbenteni embereket, hogy ők is
tehetnek valamit, milyen eszközeik
vannak. Nyomást gyakorolni nem
csak felülről, hanem alulról is lehet.
2009.06.07. 19:13 - Pannóca
(…) „itt csak az derül ki mi nem tetszik neked, de az nem, hogy milyen
megoldásokat látsz. :) ”

2009.06.04. 04:28 - névtelen
Érdekes cikk volt. azt sajnálom
csak, hogy semmi konkrétumot
nem írsz, így, aki maga nem csinálja ezt, annak sok fogalma ez alapján nem lett arról, hogy mik is azok
a konkrét feladatok, amik ide vezettek. Esetleg egy ilyennel még
kiegészíthetnéd. Legalábbis én kíváncsi lennék, hogy konkrétan miket csináltok, ami elfogadhatatlan.
2009.06.03. 19:33 - Pannóca
Szerintem érdekes bejegyzés, és
tök jó, hogy ilyesmiken gondolkozol. A radikális szocmunka is olyan
téma amiről érdemes beszélnünk…
fura is, hogy így definiálod magad,
és azt mondod az ellátotti oldalra
állsz. Azért a szocmunkások többsége remélhetően most is ott van :)
(…) A totális kilépés és lemondás a
rendszerről nem biztos, hogy jó
megoldás (bár egyszemélyes harc
is jó példát adhat sokaknak), de a
szakembereknek kellene összefogni és normális irányba vinni a rendszer reformját, képviselni a kirekesztetteket. Nehéz ügy…
Amivel nem értek egyet az a kiindulópontod: „Pontosítva, nem a válság, hanem a kapitalizmus az, mely
a szociális ellátás folyamatos színvonalcsökkenését eredményezi.”
Szerintem éppen a kapitalizmusnak köszönhetjük azt, hogy szociális ellátórendszer egyáltalán létezik.
Ha visszaemlékezel éppen a 19.
század végén a tb. kialakulásával
indult az egész. … azért én nem démonizálnám ennyire a kapitalizmust. A status quot sem, az egyensúly elérése ha nem egy szar szinten áll be, akkor mindenki érdeke.
Épp a feszkókat kellene ma csökkenteni…
2009.06.04. 00:21 - Assam
Hogy a szociális munkások többsége most is ott van (ti. az ellátotti oldalon)? Hááát … nem tudom. Személyesen ismerek (magát baloldalinak valló) szociális munkás csajszit*, aki a hosszú, rózsaszín műkörmeivel kopogtatva, kioktató-liberális hangon ecseteli nekem, hogy
„mer eccerűűen arra nincs igénye
hogy megfüröggyyön”. És tudod
mit? Falra tudnék mászni tőle. Sokadszorra már tudok is.
*: nem az én szóhasználatom,
félreértés ne essék…

2009.06.04. 08:35 - Pannóca
(…) tény, hogy a hallgatók kb. 30
százaléka totál nem oda való… valójában semmilyen más szakra
sem, de ez van. :/ Azért többségük
szerencsére kap valamilyen más
területen melót, amivel jobban jár
(mittomén pultos, titkárnő multinál,
vagy kimegy külföldre…).( …)
De ismét azt mondom, hogy a többséget érdekli a kliensei sorsa. :)
Szerintem ami probléma inkább, az
az, hogy még az elhivatott szocmunkás is kiég, annyi kliens, admi-

nisztráció van … és sokszor egészen tehetetlennek érezheti magát.
(Éppen azért, mert nem is lát más
példát, nincsenek eszközei, technikái, a radikális szocmunkán belül
erről kellene írni, hogy mit, hogyan
lehetne másképp.)
2009.06.04 13:21 - parlagfűző
Munkásosztály van, max. egyesek
nem tudják magukról, hogy oda tartoznak, és a többiekkel való szolidaritás helyett a hatalom értékeivel
azonosulnak. Tehát pl. az, aki robotol a munkahelyén, és mégsem tud
normálisan megélni, az nem azt a
következtetést szűri le, hogy kizsákmányoló a rendszer, hanem
azt, hogy még többet kell dolgozni,
és akkor ő is megveheti a drága kocsit vagy a nagy házat. (…)
2009.06.04. 10:59 - agapé
(…) A lakhatás biztosítása csak
döntés kérdése lenne Budapesten
is. Ki lehet kérni a kerületek önkormányzataitól a listákat, hogy hány
üres ingatlanjuk van. Megdöbbentő. Némelyikük 15 - 20 éve kihasználatlanul áll (és megy a fűtés).
Előtte az utcán emberek fagynak
meg, fetrengenek a saját szarjukban.
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Az önkormányzatok korruptsága az
oka, hogy nem adják hajléktalanoknak használatba ezeket az ingatlanokat (de még kulturális célra is ritkán), hanem várják a pénzes vállalkozót, aki válogathat a kínálatból,
és tejelhet a döntéshozóknak. Ez első kézből való tapasztalat.
2009.06.04. 09:48 - composer
„Munkásosztály-megmaradási törvény”: a kapitalizmusban a munkásosztály nem tűnik el, csak átalakul! Mint ahogy a burzsoázia, a kizsákmányolás, az elnyomás, a
manipuláció stb. mind átalakul, az
új (megtévesztő) formák mögött ott
munkál a változatlan lényeg. Ne
dőljetek be a burzsoázia szemfényvesztő ideológusainak!
2009.06.04. 00:29 - Assam
(…). Én, egyetemista diák pl. minek
utálnám a kizsákmányoló kapitalista zsarnokot, ha utálhatom helyette
a nyugdíjas nénit, amiért ingyen utazik a buszon? És ráadásul még
kéznél is van.(…)
2009.06.03. 10:49 - söntemplán
Szerkesztőségi vita, mintegy széljegyzetként: Hát egyrészt a Marxra
hivatkozás (az elidegenített munkánál) bár érthető, de konkrétumokkal szinte alig alátámasztott (én pl.
tényleg kíváncsi lennék, hogy
KONKRÉTAN milyen „kapitalista gonoszságok” idegenítenek el egy szociális munkást). (…) Az pedig, hogy
bejelenti magát homelessnek nagyon személyes véleményem szerint is a könnyebbik megoldás.
Nota: én az outsiderkedés nagy barátja, sőt, tisztelője vagyok, de aki igazán az, az fejben az. Úgy kell
megmaradnunk kívülállóként és kritikusként, hogy közben meglegyen
a feedback lehetősége - máshogy
szerintem nincs értelme (ld: Leary:
Leary
„Turn on! Tune in! Drop out!” - ami
igazából „drop back”). Másrészt
megnézem majd, hogy akik mellé
valójában - és tiszteletreméltóan! akar állni ez a srác, az „igazi”
homelessek hogy fogják fogadni,
mikor bejelenti: ő elvi alapon lett
hajléktalan … ez öncélú, értelmiségi, és ahogy látom, még protomarxistának is nehezen nevezhető viselkedés. aki eldobja magától azt a
pozíciót, ahol cselekedni tud azért,
mert az ideig-óráig kényelmetlen, az
szerintem butaságot követ el. Az
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ekkora idealizmusnál értelmesebb
volna, ha még pár évet lehúzna abban a szisztémában, majd szépenlassan kiépítene egy olyan civilnonprofit szoc.ellátó teamet vagy
akármit, amiben szája íze szerint
tud segíteni azokon, akik igazán
rászorulnak. Így azonban csak egy
lesz azok közül, akiknek szükségük
lesz erre, pedig nem szorult rá mindig - és most sem, igazán …
(…) én ilyen harmadik típusú találkozásokról beszélek, rendszeres
részvétel, interjúkészítés, szakirodalomra messziről ránézés. már
ebből is több kiderül, mint amenynyit az ember tuti világrendje lábon
elvisel, igaz, kevesebb, mint amit
Pumukli készül megtapasztalni.

2/a
A

3SZ 2008-A
Bevezető

2008 a Szociális Szakmai Szövetség életében a nagy változások éve volt. Átalakult a 3Sz „vezérkara”, a Közgyűlés ismételten megerősítette Pataki Éva elnökségét, új
delegáltak kerültek be az elnökségbe, és Miklós István személyében új irodavezető került a 3Sz
iroda élére.
Mindez nem csak formai változás
volt. Nem pusztán csak annyi, hogy
az „aláírások” rovatban más nevek
szerepelnek. Az új elnök új programmal érkezett, amelyet a régi-új
elnökséggel közösen, az új ügyvezetővel és az iroda támogatásával
kell megvalósítanunk.
Ezzel párhuzamosan - főképp a
magyar állam eladósodásából eredő pénzügyi nehézségek miatt - felerősödtek azok a tendenciák, amelyek a kiadáscsökkentés igényével
a jóléti és szociális rendszerek átalakítását célozták meg.
A kormány részéről jelentősen nőtt
az a nyomás, hogy az eddigi szociálpolitikát felül kell bírálni, a foglalkoztatás növelésének irányába kell
terelni, aminek egyik programcso-

magja az „Út a munkához” néven
vált ismertté. Ennek a programnak
számos eleme azonban kifejezetten negatívan érintette a rendszeres segélyre jogosult legszegényebb csoportokat. A „segély helyett munka” elvének jegyében a
rendszeres szociális segély olyan
átalakítását kezdeményezte a kormány, amelynek középpontjában a
kötelező közmunka és kötelező
képzések kerültek. Viszonylag hamar világossá vált, hogy a foglalkoztatás növelésének amúgy elfogadható szándéka nagyrészt politikai indíttatású, és az ún. új típusú
szegények (aktív korú, munkaképes) csoportjának megregulázását
szolgálja. Mindennek az volt a szerencsétlen következménye, hogy az
amúgy is feszült politikai helyzetben a szegényekkel, és különösen
a cigányokkal szembeni előítéletek
erősödtek fel, ami továbbgerjesztette a szélsőjobb rasszista, kirekesztő retorikáját és politikai előretörését. Mindemellett a szociális
szakma viszonyulása és teljesítménye is a kritikák középpontjába került, mondván, hogy a rendszeres
szociális segély elem, annak családi segéllyé való alakítása, az érintetteket a munkavállalásban ellenérdekeltté teszi. Ezért ennek bevezetése tévútnak bizonyult, mert jóléti függőséget eredményez, és igazságtalan a dolgozó emberekkel
szemben. Az „Út a munkához” első
változatából - talán a szociális szakmával szembeni kormányzati elégedetlenségnek is köszönhetően eltűnt a szociális munka. Tovább
bonyolította a kialakult helyzetet,
hogy a szociálpolitika területén már
régóta meglévő elvi megosztottság
nehezítette az egységes álláspontok kialakítását, ami viszont hivatkozási alapot jelentett a bevezetés
szükségességéhez. A 3Sz számos
formát felhasznált arra, hogy elmondja a véleményét, világossá tegye a felszínen megfogalmazódó elképzelések mögöttes szándékait, a
kormány és a közvélemény hozzáállásában hol nyíltan, hol rejtetten
jelentkező, a szegényeket hibáztató, az érdemtelen szegények képét
terjesztő szemlélet veszélyeit. Valamint azt is igyekeztünk bizonyítani,
hogy az „Út a munkához” program
megvalósításához hiányoznak a feltételek, és a sikertelensége garantált, ha ebből kimarad a szociális
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oldal. Ez utóbbi annyiban változott,
hogy a szociális szolgáltatások végül visszakerültek a koncepcióba,
bár a jobb minőségű szolgáltatások
feltételei változatlanul hiányoznak,
és a szakmaiság továbbra is csorbát szenved. Az év második felében jelentkező pénzügyi világválság, és annak hazai következménye: az államcsőd reális veszélye, a
gazdasági válságba forduló folyamatok átrendezték a politikai és
társadalmi erőviszonyokat. Azóta
gyakorlatilag egy süllyedő hajóban
érezhetjük magunkat, ahol egyelőre pánikszerűen dobálják ki a terheket. A munkahelyek védelme és
a hitelválság elterelte a figyelmet a
szociálpolitika szükséges konszenzusairól, a világban megfigyelhető
trendekkel szemben, a fiskális és
monetáris megközelítések kerültek
előtérbe, igazolást adva a jóléti
rendszerek megnyirbálásához, a
szociális ellátásokkal kapcsolatos
„támogat és követel” elvének „követel/szigorít” oldalának megerősítéséhez. Ez a helyzet új megnyilatkozási stratégiát igényel Szövetségünktől, mivel nem könnyű a szegények melletti szolidaritásunkat úgy
kifejezni, hogy ne jelenjen meg a
válság, még nagyságrendileg nem
megítélhető, de egyre gyarapodó
veszteseivel való szolidaritás szembeállítása. A következő időszakban
ezért szükséges az olyan kommunikáción kialakítása, amelyik át tudja
törni a szélsőséges megosztottságot.
De nem csak rossz dolgok
történtek 2008-ban.
= Sikerült a szakmai körökben nagyon jó visszhangot kiváltó Szociális Expo-t
Expo megszervezni, a Szociális
Innováció Alapítvánnyal közösen.
= Jelentős előrelépések történtek a
nemzetközi
nemzetközi szerepvállalás terén,
bár ezek a lépések kevésbé láthatóak, mégis bízunk abban, hogy
ezek eredményei a következő években beérnek.
= Felélesztettük a Szociális Kama
Kamamara gondolatát, és tárgyalásokat kezdeményeztünk elsőként a szakmán
belül. Ennek eredményeként állíthatjuk, hogy a Szociális Kamara közös szakmai érdek. Létrehozását a
szakma széles körében igényli. A
Kamara ratifikálása azonban jóval
lassabb folyamat, melynek érdekében úgyszintén tárgyalásokat kez-

deményeztünk. Eddig annyit eredmény tudunk felmutatni, hogy vannak támogatók és vállalások a tárcánál, azonban a tárcaközi egyeztetések nem, vagy csak lassan
haladnak.
= A fentebb említett negatív eseményeknek is köszönhetően a szociális szakma felrázódott. Erősebb
lett az igény a szakmai érdekképviseletre. A szociális munkások,
munkások az
egyes szervezetek egyre többet
várnak el a 3Sz-től, és ha nem is
tömegesen, de egyre könnyebben
mozgó
mozgósíthatóak
gósíthatóak is egy-egy kérdés
kapcsán.
= Nagyobb sajtónyilvánosságot
kapnak bizonyos kérdések, a mémédia is jobban figyel a szakmánkra.
= Mint szervezet, a 3Sz legitimitása megerősödött
megerősödött az elmúlt évben.
A megszorító intézkedések, a negatív közhangulat, a mélyülő gazdasági válság mind olyan tényező,
ami hangsúlyosabbá teszi azt, hogy
szükség van egy határozott és hiteles szakmai érdekképviseletre,
szükség van egy olyan szakmai
szervezetre, amire odafigyelnek, aminek a képviselői képesek hallatni a hangjukat a kormányzati fórumokon, különböző bizottságokban,
a médián keresztül pedig képes eljuttatni azokat az üzeneteket és
közvetíteni azokat az értékeket, amelyeket a szociális szakma képvisel.
Ez a helyzet kihívás és lehetőség
egyszerre. Kihívás, mert meg kell
megfelelni az új, magasabb elvárásoknak, ugyanakkor lehetőség is a
szakmai legitimitás megerősítésére, és ennek révén egy erőteljesebb érdekérvényesítésre, a Szociális Kamara kérdésének előmozdítására.
A 3Sz 2008. évi beszámolójából
most csak néhány főbb kérdést emelünk ki, azokat, amelyek a szervezet életében meghatározóak voltak. Az első ilyen kérdéskör az:

ÉRDEKKÉPVISELET
A Szociális Szakmai Szövetség a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2008-ban is aktív szerepet
vállalt a szociális területet érintő
szabályozás kérdéseiben, beleértve a jogi
jogi szabályozás módosításainak kezdeményezését
kezdeményezését,
deményezését illetve a
megjelent szabályozások vélemé-

nyezését, a szakmai érvek összegyűjtését és lehetőség szerinti érvényesítését. Ilyen például „Az út a
munkához program” kapcsán megjelent 3Sz állásfoglalás, mely számos olyan elemet tartalmaz, ami a
szakma szerint nem kellőképpen
átgondolt, a jogalkotó nem a megfogalmazott céloknak megfelelően
jár el, hatását sok esetben épp az
ellenkező irányba fejti ki. Az erről
készült állásfoglalást (a többi hasonló dokumentummal együtt) a
3Sz honlapján olvashatják az érd ekl őd ők: h t t p : / / w w w . 3 s z . h u / b m /
Allasfoglalasaink/2008_allasfoglalas

= A 3Sz - delegált képviselői révén részt vett a formális struktúrán bebelüli
lüli egyezteté
egyeztetésekben
tésekben,
sekben ezeken a fórumokon a 3Sz és a szakma álláspontját képviselve. Itt nem térünk ki
minden ilyen tanácsra/bizottságra,
de ennek a tevékenységnek a súlyát kellőképpen érzékelteti, hogy
mintegy 11 ilyen formális érdekegyeztető fórumon képviseltette
magát a Szövetség. Ez a szám önmagában is sokat jelent, hiszen a
puszta részvétel is - adott esetben eredményként fogható fel, vagyis
az, hogy a 3Sz-t meghívják egy
adott testületbe vagy sikerül jelöltet
juttatnia valahova. (A részletes beszámolót a testületi munkákra vonatkozóan a honlapon elolvashatják az érdeklődők.)
Majdnem ilyen fontosak a formális
formális
struktúrán kívüli egyez
egyezte
gyezteté
tetések.
tések.
Ezek elsősorban informális/formális találkozók, megbeszélések a minisztérium, illetve egyéb állami/önkormányzati intézmények képviselőivel, amelyek viszont nem tartoznak a korábban ismertetett szervezeti kereteken belől kialakult állandó fórumokhoz, bizottsági munkákhoz.
Ide elsősorban a 3Sz Elnökségének
tagjainak (ezen belül is az elnök és
az ügyvivő) személyes egyeztetései,
találkozói tartoznak a döntéshozókkal, minisztériumi tisztviselőkkel,
parlamenti képviselőkkel illetve
más érintett szervezetek képviselőivel. Ezekben a kérdésekben többletenergiát és adott esetben a felmutatható megállapodások kivitelezhetőségének az esélyét rontják a
folyamatosan személyi változások a
minisztérium apparátusában, kezd-
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ve a miniszter személyével és más
fontosabb szereplőkkel. Ezek az
egyeztetések, ezeknek az eredményei mindaddig, amíg valamilyen
döntés vagy határozat nem véglegesíti, személyhez kapcsolhatóak, és a személyi változással megszűnik néhány kérdésben a kontinuitás. (Így történhetett meg, hogy
a Szociális Expo eredeti terveihez
képest, nem ezen a rendezvényen
adták át a Szociális Munka Napjának országos kitüntetéseit).
Mindezek ellenére azt mondhatjuk,
hogy a minisztérium fontos szereplőivel rendszeresek a találkozások
és a megbeszélések és egyre bővül
a kapcsolat.
A 3Sz szellemiségéhez méltóan igyekeztünk más civil szervezettel is
felvenni a kapcsolatot, amelyek
jórészt aktuális problémákhoz vagy
feladatokhoz kapcsolódtak. Talán
ennek is köszönhetően vettek részt
olyan nagy számban civil szervezetek az Expón.
Egyeztetések kezdődtek el a Magyar Pártfogók Országos Szövetségével az együttműködés lehetőségeinek feltárása érdekében, a Kézenfogva Alapítvánnyal a civil érdekek képviselete miatt, és több olyan különböző találkozón vettünk
részt, amely a szociális szolgáltatások helyzetével kapcsolatos intézkedések következményeinek ügyével foglalkozott, mint például az időskorúak bentlakásos intézményeinek vezetői esetében.
A 2008-as év más szempontból is
mozgalmas volt. A Magyar Szegénységel
génységellenes
ellenes Hálózat kialakította
saját infrastruktúráját és levált a
Szociális Szakmai Szövetség rendszeréről, saját alkalmazottal, saját
adminisztrációs rendszert alakított
ki. Ez azzal járt, hogy a két szervezet közötti viszony lazult, a Hálózat
önálló fejlődési pályára lépett, de
ezzel együtt a két szervezet közötti
együttműködés szorosnak mondható (pl. közös sajtótájékoztatót tartottunk). A 3Sz továbbra is támogatja a Hálózatot, 2008-ban is irodát biztosított számára - térítésmentesen.

ÁLLÁSFOGLALÁSOK
A 3Sz tevékenységének egyik lényegi eleme, az érdekképviselet e-
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gyik fontos eszköze az állásfoglaláállásfoglalások, nyílt levelek, szervezeti vélemény megfogalmazása, nyilvánosságra hozatala.
A 3Sz 2008-ban is több állásfoglalást, nyílt levelet és szervezeti véleményt fogalmazott meg és juttatott
el a döntéshozók felé, melyeket a
3Sz honlapján, egyéb elektronikus
levelező listákon és a HÁLÓ-ban is
elérhetővé tettünk. Most csak felsorolásképpen utalunk rájuk:













„A Szociális Szakmai Szövetség
állásfoglalása a gyermekek által
megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról”,
„A Szociális Szakmai Szövetség
állásfoglalása a hatósági kötelezésről”,
„Nyilatkozat a civil fenntartású
gyermekvédelmi és szociális
szolgáltatások helyzetének javításáért”,
„A szociális Szakmai Szövetség
állásfoglalása az iskolai erőszakról és az erőszakot csökkentő megoldásokról”,
A „Kiút a társadalomból” – sajtótájékoztató,
„Vélemény az „egyes szociális
és foglalkoztatási tárgyú törvényeknek az „Út a munkához”
programhoz kapcsolódó módosításáról” tárgyában készült előterjesztésről”,
„A Szociális Szakmai Szövetség
közleménye „Nem lehet pénzt
elvonni a szociális szolgáltatásoktól!”

2008-ban - a civil szervezetek finanszírozásának átalakítása miatt egyre nagyobb problémaként jelentkezett a civilek által működtetett szolgáltatások fenntartása. A
Kézenfogva Alapítvány és a Fehérkereszt Egyesület képviselőjének
részvételével arra az elhatározásra
jutottunk, hogy közösen készített
állásfoglalásban hívjuk fel a figyelmet a szektorsemlegesség elveinek
a betartására, a civilek kialakult nehéz helyzetére.

SZAKMAFEJLESZTÉS
Egy másik igen fontos területe a
szövetség munkájának az a szakmafejlesztés
mafejlesztés és a szakmai háttér
háttértérmunka.
munka. Ezek többnyire a 3Sz égisze alatt dolgozó munkacsoportok
munkáját jelenti.

= 2008-ban is aktív és hatékony
volt az Etikai munkacsoport.
munkacsoport
Tekintettel arra, hogy a szociális
szakemberek kamarájának létrehozása mindeddig várat magára, jelenleg szociális területen az egyetlen olyan szervezet, amely arra jött
létre, hogy a szociális munka etikai
dilemmáira megpróbáljon választ
adni, illetve etikai szempontból kérdéses helyzeteket értékeljen, javaslatokat fogalmazzon meg, a 3Sz EEtika
tikai
Kollégiuma Mivel az Etikai Kókai Kollégiuma.
dex soron következő felülvizsgálatára 2010-ben kerül sor, az addig
hátralévő években a Kollégium tagjai az etikai ügyek vizsgálatán keresztül próbálják meg értékelni a
Kódexben megfogalmazottak gyakorlati relevanciáját, s az ügyek alapján készülő esettanulmányokon
keresztül igyekeznek „szakemberközeli” példákkal szolgálni egyrészt
az etikai szabályok ismeretének növelése, másrészt tudatos használatuk érdekében.
Az Etikai Kollégium kiemelt feladataként határozta meg 2008-ban a
Kódex ismertségének növelését,
valamint az etikai kérdésekről folyó
szakmai diskurzus elősegítését.
Ennek megfelelően 2008-ban a
Kollégium tevékenységének két fő
elemét az etikai ügyek folyamatos
vizsgálata, valamint az akkreditált
konferenciák megszervezése és lebonyolítása alkották. A konferenciákat a Kollégium (az Iroda) támogatásával négy helyszínen, közel 200
szakember részvételével rendezte
meg.
= A 3Sz Szupervíziós munka
munkacso
kacsocsoportjá
jának
port
jának tevékenysége az év során kizárólag az akkreditációs kérelmek elbírálására korlátozódott.

KÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK
A 3Sz 2008-ban is több képzést és
konferenciát
konferenciát szervezett:
1.) A szociális munka etikai dilemmái - akkreditált
akkreditált konferenciák
A szakmai tanácskozás elsődleges
célja a gondolatébresztés, a „beszélgetésre” meghívás volt - a Szociális Munka Etikai Kódexe mentén. A tanácskozás „oktatási módszerét” nem a hagyományos értelemben vett előadás, majd azt kö-
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vető kérdés-felelet jelentette, hanem sokkal inkább a figyelemfelkeltés a megadott témakörökben,
a hallgatóság későbbi aktivizálásának, gondolatébresztésének és a
közös munkának megalapozása,
melyre a szekcióülések teremtettek
lehetőséget.
A konferenciát 4 helyszínen:
 Budapesten
(március) 35 fő
 Szekszárdon
(május) 23 fő
 Jászberényben (október) 47 fő
 Csókakőn
(november) 69 fő
részvételével rendeztük meg. Öszszesen tehát 174 fő vett részt ezeken az akkreditált konferenciákon.
Lehetővé tettük főiskolai és egyetemi hallgatók díjmentes részvételét,
így közel 200 fő vett részt a szakmai tanácskozásokon 2008-ban.
A konferenciák anyagának részletes kidolgozását, az előadások és a
hozzájuk tartozó szekcióbeszélgetések megtartását az Etikai Kollégium tagjai végezték. Az érdeklődés és a lebonyolítás összességében megfelelőnek tekinthető, amit
a visszajelzések is igazolnak.
2.) „Szociális munkások a munkaerőerő-pia
piaci (re)integrációért” - záró
konferencia
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
Programjának támogatásával a 3Sz
„Szociális munkások a munkaerőpiaci (re)integrációért” c. képzési
projekt megvalósítását kezdte meg
2007. április 1-jén, konzorciumban
a SZETA Egri Alapítványával. A projektet záró akkreditált konferencia
megrendezésre 2008. február 27én került sor Budapesten, melyen
összesen: 104 szociális szakember
vett részt.
= A 3Sz-hez most már elválaszthatatlanul kötődő SzocKafé megszervezésére az év során (egyéb szakmai programok és rendezvények
miatt), egy alkalommal került sor
2008. novemberében.
Témája: „Mi a szociálpolitika dolga
a gazdasági válság kezelésében?”
Meghívott előadók: Pataki Éva
(moderátor), Darvas Ágnes, Kovárik
Erzsébet, Kozma Judit, Győri Péter,
Ladányi János, Czibere Károly,
Skultéti József, Varga Attila.
A rendezvényről emlékeztető készült, mely elérhető a 3Sz honlapján és a HÁLÓ-ban.

SZAKMAI FÓRUMOK
Az NCA támogatásával megvalósított projektünk keretében 2008ban 6 regionális szakmai fórumot
szerveztünk
 Szombathelyen,
 Kaposváron,
 Szegeden,
 Nyíregyházán,
 Miskolcon és
 Székesfehérvárott,
 illetve egy országos találkozót Budapesten.
Ennek a célja az volt, hogy a Szociális Szakmai Szövetség hatékonyabban tudjon reagálni a civil és
szakmai érdekképviselettel kapcsolatos kihívásokra.
A fenti találkozások megerősítették
azt, hogy nagy szükség van a 3Sz
”irányítótorony” szerepére, a regionális szinten megjelenő szociálpolitikai folyamatokban való közreműködésben, valamint az információk
eljuttatásában. Ehhez elengedhetetlen a „helybe vitt” szervezeti
funkció. A résztvevők, különböző és
eltérő javaslatokat, véleményeket
fogalmaztak meg, hogy látják a helyi szintű problémákat és a Szociális Szakmai Szövetség működését.

SZOCIÁLIS EXPO 2008.
A Szociális EXPO 2008 missziója alapján a Szociális Munka Napját kísérő országos rendezvény, mely alkalmat adott arra, hogy a szociális
szakma és a szociális intézmények,
szervezetek bemutassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
esélyegyenlőségének elősegítése
érdekében végzett tevékenységeiket. Fontosnak tartottuk megismertetni az általuk létrehozott szakmai
értékeket, eredményeket és konkrét szolgáltatási ajánlataikat. Lehetőséget kívántunk teremteni arra,
hogy eszmét cserélhessenek az állami-nonprofit-piaci szociális ellátás
kérdéseiről.
A Szociális Munka Napja (november 12.) a szociális területen dolgozók ünnepe, melyen sok önkormányzat ad át elismerést a kiemelkedő munkát végző szakembereknek. Az állampolgárok által igénybe
vehető szolgáltatások és a szociális
szakma bemutatását célozta meg a
2008. november 12-13-án, a Szociális Innováció Alapítvány és a 3Sz
által megrendezett első Szociális

Expo. A helyszínt, az Angyalföldi
József Attila Művelődési Központot
teljes mértékig megtöltöttük programmal. A standokon egyaránt
megtalálhatóak voltak állami intézmények, civil és egyházi szervezetek. Emellett szakmai, bemutatkozókon és szórakoztató előadásokon is részt vehettek az oda látogatók. A rendezvényen több mint 60
kiállító szervezet várta standokon;
és további 60 szervezet szakmai előadásokon és workshopokon, valamint kulturális programokon az
érdeklődőket. A két nap alatt
1013-an értékelték a programot, a
több mint 2000 látogatóból. E
nagysz ámú résztvevő el igazításában és a kiállítók segítésében
56 önkéntes: az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Karának hallgatói, a
Wesley János Főiskola hallgatói és
a XIII. kerület által biztosított önkéntesek vettek részt.

HÁLÓ
A 3Sz kiadványa, a HÁLÓ folyamatosan megjelent 2008-ban is (bár a
lap olvasóinak ezt nyilván nem kell
bemutatni). A HÁLÓ a Szövetség
egyik legállandóbb fóruma, a szerkesztőség folyamatosan törekszik
arra, hogy lépést tartson a gyorsan
és kiszámíthatatlanul változó környezettel (a szakmai és az általános kihívásokkal). Több szempontból is nehéz feladatot vállaltak: az
internet világában nehéz friss információkat megosztani az olvasókkal, és havilapként lépést tartani az
ennél gyorsabban pörgő/változó eseményekkel, ugyanakkor átfogó
képet adni a szakma egészéről,
problémáiról, gyakorlati fogódzókat
adni a szakmában dolgozóknak, és
mindeközben értelmezési keretet
is biztosítsanak a gyakorlati kérdésekhez.
2008-ban már valamennyi szám
színes borítóval jelent meg. A régóta tervezett külső megújulás a szerkesztőségnek is új lendületet adott:
egyre erősödött a HÁLÓ tematikus
számokra fókuszáló karaktere. A
témák sorjázásából is jól látható,
hogy igyekeztünk a szociális szakma szivárványszerű sokszínűségét
a HÁLÓ-ban is megjeleníteni - legfőképp a gyakorlat nézőpontjából.
2007. novemberében a 3Sz Elnöksége jóváhagyta, hogy 2008-tól egy
HÁLÓ ára 600 forintra, és az éves
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előfizetés 6.000 forintra emelkedjen. E döntés különösen azért vált
szükségessé, mert a HÁLÓ a szociális ágazat egyetlen olyan periodikája, mely nem részesül közvetlen
(ön)kormányzati támogatásban. E
döntés következtében a lapbevételek csekély mértékben nőttek annak ellenére, hogy a példányszám
csökkent. Ez utóbbinak azonban
véleményünk szerint az lehet az oka, hogy immáron országos jelenségnek tekinthető az intézményösszevonások gyakorlata, s a (főként) kistérségi szintű feladatellátások kialakulása miatt az intézményvezetők az „egy cég – egy lap”
szemléletet követik, és sorra lépnek vissza az intézmény-összevonások miatt „duplává vált” előfizetéstől.
2008-ban sajnos nem tudtuk tartani azt a korábbi gyakorlatunkat,
hogy minden lapszámot a megjelenéstől számított 3 hónapos csúszással a honlapon is elérhetővé
tegyük, elektronikus formában. Ennek oka kizárólag technikai jellegű:
a 3SZ honlapját nem sikerült olyan
kivitelűre átformálni, hogy a HÁLÓ
ott is jó minőségben megjeleníthető legyen. Ehhez számítógépes
többlet-kapacitást a 2008. esztendőben sem sikerült szereznünk, de
2009-ben ezt a kérdést mindenképpen orvosolni szeretnénk.
NYILVÁNOSSÁG

A 3Sz 2008-ban is intenzíven kihasználta a nyilvánosság nyújtotta
lehetőségeket. A korábbinál többször szerepelt a 3Sz valamelyik
képviselője országos Tv-rádió műsoraiban. Így például:
= 2008. június 2-án „Kiút a társadalomból” címmel:
 a 3Sz
 a Magyar Szegénységellenes
Hálózattal,
 az MTA GyENP Programirodával
 és az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvánnyal
közös „sajtóreggelit” szervezett.
= a Szociális Expo 2008 c. rendezvénnyel számos tv csatorna, rádióállomás és internetes hírportál is
foglakozott.
= A korábbi gyakorlatnak megfelelően, a szervezet állásfoglalásait,
nyílt leveleit a sajtó képviselői megkapták. Az újságírók részéről bizo-
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nyos témákban igény mutatkozott
a szervezeti álláspont megismerésére, szakmai információk beszerzésére. Ilyen esetben az iroda munkatársai az érdeklődők számára
minden hozzáférhető információt
megadtak.
NEMZET
NEMZETKÖ
ZETKÖZI
KÖZI KAPCSOLATOK

Fontos lépések történtek a nemzet
nemzetzetközi
közi kapcsolatok tekintetében is:
= A Szövetség felújította a 2005
óta szünetelő kapcsolatot a
Internatio
International Council on Social
Welfare nevű szervezettel. Tartalmi
kérdésekben keressük annak a lehetőségeit, hogy minél inkább ki lehessen használni a tagságból származó szakmai és érdekérvényesítő
többlet-potenciált. Közös rendezvényekben gondolkozunk, konferencia vagy más szakmai rendezvény, ad ott esetben a következ ő
SzocExpo-hoz kapcsolódó rendezvény lehet a közös tevékenység
közös kerete.
= A European Social Network (ESN)
európai szinten foglalkozik azokkal
a kérdésekkel, amivel a 3Sz országos szinten, ugyanis az ESN fő tevékenységi köre a szakmai érdekképviselet, az uniós jogalkotás, és
közvetlen kapcsolatban van az uniós döntéshozó szervekkel. Az ESN
ügyvezetője, John Halloren és aszszisztense személyesen látogatta
meg a 3Sz-t és vett részt egy szűk
körű megbeszélésen, melynek témája az együttműködés lehetséges
formája és feltételei, valamint annak tartalma volt. Formai kérdésekben a tagság meghatározó, a következő évben tervezzük, hogy
megfelelő anyagi helyzet mellett
belépünk az ESN-be.

3SZ IRODA
A napi munkát több apró részlet is
színesíti a 3Sz irodájában.
= Évről-évre jelentős mértékű az
irodába telefonon vagy e-mailen
keresztül befutó információ kérések száma. Ezeket az irodai munkatársai igyekeznek vagy megválaszolni vagy további elérhetőséget
megadni. A megkeresések túlnyomó többsége praktikus információkra irányult – szociális szolgáltatá-

sok elérésével, jogosultságokkal,
képzésekkel stb. voltak kapcsolatosak –, mellettük jelentős arányban fordulnak elő szakmai, tartalmi
témákat érintő kérdések is - legfőképpen az újságírók részéről.
= A 3Sz kiadványait, illetve a Háló-t
az irodában – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – helyben
meg lehet vásárolni, illetve telefonon vagy a honlapunkon keresztül
on-line is meg lehet rendelni. A kiadványok értékesítésével járó tennivalók mennyisége különösen a
félév kezdések időszakában (szeptember-október, illetve február-március) jelentős.
= Rendszeresen érkeznek felkérések a 3Sz irodába arra vonatkozóan, hogy az OKJ-ben szereplő szociális (szociális asszisztens, szociális
gondozó, stb.) végzettségeket adó
képzések záróvizsgái során a vizsgabizottságokba szakmai érdekvédelmet ellátó vizsgabizottsági tagot
dele
delegáljon
legáljon a 3Sz.
E felkérések száma a 2008-as évre
vetítve 40 volt. (Egy-egy felkérés az
adott vizsgaidőszakon belül több időpontot, illetve szakmát is tartalmazhatott.)
A delegálások másik körét a szociális intézmények vezetői posztjára
kiírt pályázatokat elbíráló bizottságokban történő részvétel alkotja. Az
év során összesen 18 alkalommal
kapott erre vonatkozó felkérést a
3Sz.

A 3SZ GAZDÁLKODÁSA
És végül (de - a közhelynek megfelelően - nem utolsó sorban) a szervezet gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a 2008-as év anyagi
szempontból igen nehéz év volt.
Több pályázati forrástól esett el a
szervezet, s ennek a helyzetnek
nem kedvezett az sem, hogy év
közben történt az ügyvezető cseréje úgy, hogy közben két hónapig
nem volt ügyvezetője a 3Sz-nek. Ez
jelentős emberi erőforrás-kiesést
jelentett. Több pályázati pénz beérkezése késett hónapokat, és a kieső pénzt nehezen lehetett pótolni.
Bár a válság miatti megszorítások
csak az év végén jelentkeztek, ez is
jelentősen szűkítette a lehetséges
források körét. Mindezekkel együtt
a szervezet teljesítette minden
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szerződéses és pályázatban vállalt
kötelességét a megfelelő és elvárt
színvonalon.
Az év végére sikerült a szervezet anyagi helyzetét stabilizálni és egy
stabil költségvetéssel indultunk az
új évnek.
MIKLÓS
TTÓ
IKLÓS ISTVÁN
STVÁN OTTÓ
ügyvezető igazgató
< miklos.istvan@3sz.hu >

2/b
SZOCEXPO 2008 ÍGY LÁTTAM HALLGATÓKÉNT
Én 2008. október elején hallottam
először erről a kezdeményezésről.
Tanáraim, oktatóim számtalanszor
hangsúlyozták a szociális munka
derűs és kevésbé derűs oldalát, így
amikor először hallottam a SzocExpóról, éreztem: jelentős esemény
részese lehetek. Azt gondolom,
nem kell feltétlenül szociális munkás hallgatónak lennie valakinek
ahhoz, hogy ismerje a szociális
szféra komoly hiányosságait. Azt,
azonban már csak az érintettek
tudják, hogy milyen érzés egy olyan
területen dolgozni, ahol a sikerélményért keményen meg kell dolgozni, életeket kell alakítani, s
mindeközben nem befolyásolhatnak saját magánéleti problémáim!
Tisztában vagyok vele, hogy nem a
szociális munka az egyetlen, amely
ilyen kihívások elé állítja a szakembereket, viszont az is tény, hogy a
szociális munka az egyik olyan hivatás, amelyről az „átlagembernek”
kevés fogalma van! Ennek okát,
több összefüggésben is lehetne
keresni, de a Szociális Expo 2008
nem csak erre kereste a választ!
Korózs Lajos államtitkár köszöntője
különösen nagy hatással volt rám.
Rögtön az első szavával megadta
az alaphangulatot: „Köszönöm!”
Megköszönte mindazok állhatatos
munkáját, akik nélkül rászorulók
milliói maradtak volna segítség nélkül! Miközben az államtitkár úr szavait hallgattam, kellemes büszkeség töltött el, hogy most még szociális munkás hallgatóként, később

pedig teljes értékű szakemberként
lehetek tagja a segíteni akarók, népes táborának!
A köszöntő után igyekeztem a lehető legtöbb standot megnézni, és ott
minél több információt gyűjteni. A
számtalan új ismeretanyag mellett,
lehetőségem nyílt rég nem látott ismerősökkel is találkozni. A zsirai és
a kéthelyi intézet munkatársaival igyekeztünk magunk között is választ találni arra a kérdésre, hogy
miben hozhat változást az Expo, akár a vidéki, értelmileg akadályozott embereknek fenntartott intézetekben. Valamennyien bizakodtak,
hiszen szerintük a legapróbb segítség is sokat jelenthet!
Szintén meghatározó élmény volt
számomra, Kozma Judit közvetlensége. A vele folytatott beszélgetés
tovább erősítette bennem az érzést, hogy én is szociális munkásként akarok segítni. Közvetlensége,
és kedves megszólítása, miszerint
„kollégának” nevezett, kellemes érzéssel töltött el. Mivel ő maga, aktívan kivette részét, az Expo előkészítésében, pontosan tudta, mekkora munkát jelentett az esemény
megszervezése. Szerinte megérte a
befektetett munka, hiszen szemmel láthatóan „kissé szűkösnek
tűnt az Arany János Művelődési
Ház (a riportalany bizonyára az Angyalföldi József Attila Művelődési
Központra gondolt - a Szerk.) befogadó képessége.” Kozma Judittal
folytatott beszélgetésem kapcsán
kezdtem igazán rádöbbenni, mekkora szükség van az ilyen jellegű
rendezvényekre. Ahol ismerős és
egymásnak ismeretlen szakemberek lehetőséget kapnak egy kötetlen beszélgetésre, amellyel talán
nem váltják meg a világot, de közvetve mégis nagy előre lépést jelenthet.
Számomra a SzocExpo2008-on való részvétel lehetőséget jelentett,
mint kapcsolati mint pedig tudás
bővítés tekintetében. Minden egyes
beszélgetéssel, szórólappal, kicsit
közelebb kerültem ahhoz, hogy
megértsem miért is dolgozik a
szociális munkás a személyiségével. E tapasztalat birtokában, még
jobban értem a minőségi szociális
munkához szükséges, szellemi feltöltődés fontosságát!

KOVÁCS GERGELY
II. évfolyam, szociális munka szak
< kgery8@gmail.com >
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HAJSZOLT KÖZGYŐLÉS

...

A HAJSZOLT Egyesület Közgyűlésének első részében elnökünk, Pelle
József - eleget téve a különböző
jogszabályi előírásoknak - beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról. S ebben - csodák csodája semmi rendkívüli nem volt. A HAJSZOLT Egyesület is járja a tipikus
magyar civil szervezet rögös, helyenként szűkös útját: kevés támogatással, túlontúl sok problémával.
Az elnöki szóbeli beszámoló azonban engem is nagyon megérintett.
Megpróbálom a saját szavaimmal,
de tartalom-hűen visszaadni, illetve
kommentálni azt.
Az ismert társadalmi helyzet és a
folyamatosan változó környezet olyan, hogy egyre nagyobb szükség
lenne szakmai érdekvédelemre, miközben ennek feltételei egyre romlanak.
A működési nehézségek ellenére. a
tagságot leginkább az érdekelte,
hogy milyen tartalmi kérdésekkel
foglalkozott a HAJSZOLT 2008ban?
A témát maga az élet, a szakmai
környezet folyamatos, nehezen átlátható és korántsem tervszerű változása adta. De milyen is ez a szakmai környezet?
A jelenlegi hajléktalan ügy olyan,
mint évek óta, azaz itt az országban felmerülő összes történés végső következményeként, a hajléktalan ellátás minden tekintetben a
„sor végén” jelenik meg. Ez pozitív
is, és egyben negatív is. Most a negatív hatások következnek, csőstül.
Miközben egyre jobb szociális, gazdálkodási és egyéb segítő karakterű munka kellene a tornyosuló
problémák kezeléséhez. Ezzel
szemben a bizonytalanság növekszik, a folyamatos átszervezés, lefaragás:
 Az egyik miniszter jön, a másik
megy;
 az egyik államtitkár a másikat
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követi,
 egyre szűkül az a kis csoport a
Minisztériumban, amelyik a hajléktalan üggyel foglalkozik.
A minisztérium ezért egyre inkább
elveszti korábbi szakmai irányító,
folyamatokat befolyásoló szerepét.
Ebben a „szakmai irá
irányí
rányítási
nyítási vákuvákuum”um”-ban új szakmai/hatalmi centrumok jöttek létre, melyek nagy erővel igyekeznek megteremteni saját jogi legitimációjukat, megszerezni működési forrásaikat. Mindezek
mellet tovább romlik a jogi szabályozás színvonala, nincs összhang
a különböző jogszabályok módosításában. Ráadásul a többféle módon is értelmezhető szabályok betartását új meg új ellenőrző szervek
úgy értelmezik, ahogy akarják. Következménye az ellátások csökkenése, a pénzvisszafizetés, a bírságok.
Melyek ezek az új szakmai/hatalmi
centrumok?
 Megalakult két közalapítvány, aamelyek
melyek felett a két érdekvédelmi szervezet,
szervezet, a HAJSZOLT és
Budapesten a Tízek lényegében
elveszette befo
befolyását,
folyását, lassan
már a tájé
tájéko
jékozó
kozódá
zódási
dási lehetőségeit
is. Pedig itt jelentős pályázati
források elosztása történik.
 A módszertani központok átszer
átszerszervezésével
vezésével párhuzamosan, új szereplőként jelen
jelentek
lentek meg az ún.
gesztor szervezetek, melyek
melyek alaposan megszűrik az infor
informá
formáci
máciciókat, és ez rontja hajléktalan
szakmódszertanok
szakmódszertanok lehetőségeit.
 Megalakult és működik a Szociális és Munkaügyi Intézet,
(SZMI) ami
ami a „szuper módszertani központ” szerepét
szerepét harcolta
ki magának, holott az eredeti
rendeleti szabályozásban
szabályozásban ilyenről még szó sem volt.
 Elvált egymástól a törvény (pl.:
1/2000) és a normatíva mértéke, mert a forrásból nem alkal
alkalkalmazha
mazhatók
hatók az ott előírtak.
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 Az FSZH jogilag nagyon jól kökörülbás
rülbástyázott
bástyázott és jól finanszírozott szervezete
szervezete erőteljesen halad a „főel
„főelle
ellenőr”
lenőr” szerep kisajákisajátítása
títása felé.
 Párhu
Párhuza
huzamos
zamos munkák folynak rengeteg pénzért
pénzért - az FSZHFSZH-ban
az ellenőrzési programok
programok kidolgozása, és az SZMISZMI-ben pedig a
Szakmai Ellenőrzési Program,
Program,
(SZEP) (melynek elké
elkészí
készíté
szítését
tését
egyszer
egyszer már kifizették) terén.
 Az eddig említett szervek között
nincs érdemi szakmai kapcsolat, a Minisz
Minisztérium
nisztérium vitás esetben nem védi
védi meg az ellátókat,
pedig tehetné.
 Súlyos szakmai (jogszabály(jogszabály-érértelme
telmezé
mezési)
zési) döntéseket hoznak a
Magyar
Magyar Államkincstár területi
szervei,
szervei, melyek
melyek ellenőrzései kokomolyak,
molyak, precí
precízek,
cízek, láthatóan
szándékosan
szándékosan úgy van felépítve,
hogy minél többet kelljen
kelljen a szervezeteknek
vezeteknek a törvény
törvényal
vényalkotás
alkotás
(vagy elírás) miatt visszafizetni.
 Fontos döntéseket hoznak a
különböző
különböző programok Irányító
Hatóságai
Hatóságai (IH(IH-k) a az ún. közreműködő szervezetek
szervezetek (pl. ESZA,
OFA, stb,) a pályázati
pályázati programok ellenőrzéséről pedig
pedig indulatok nélkül már nem is lehet
lehet
beszélni.
Pelle
Pelle József egy névtelen nyilatkozót idézett a HAJSZOLT Egyesület
Közgyűlésén: ”Lassan oda jutunk,
hogy önkéntes munkát végzünk ott,
ahol jól fizetett ellenőrök kérnek
bennünket számon”. Az alapvető rendszerszintű - probléma az, hogy
szervezetileg és folyamatában is elvált és egyre távolodik egymástól:
 a szakmai szabályozás tartalma,
 a finanszírozás (pl. a normatíva)
meghatározása,
 és a szabályok betartásának
egyre burjánzó ellenőrzése.
A nehéz körülmények között megértük azt is, hogy a Rendőrség Or-

szágos Parancsnoksága felmondta
a korábban velünk kötött megállapodást. Ennek pótlására részben
megfelel a kiadott ORFK utasítás,
de új javaslatokat is kell tennünk.

MERRE TOVÁBB?
Ezt kérdeztük mi is, a jó régen kimunkált iratunkban (Lásd: Középtávú stratégia), amit megtárgyalt ugyan a Parlament Szociális Bizottsága, de konkrét intézkedésnek egyelőre nincs jele.
Elmaradt a tervezett „Szociális
Szociális
Csúcs”
Csúcs is, bár ennek szükségességét a 3SZ folyamatosan napirenden tartja.
A stratégiai dokumentumok elfogadása során a HAJSZOLT Egyesület
a „fontol
„fontolva
tolva haladást”-t,
haladást” a jelenlegi
társadalmi/gazdasági körülményekhez való alkalmazkodást, az óvatos beavatkozást javasolja olyan
súlyú kérdésekben, mint pl. a normatív támogatási rendszer átalakítása. Ennek érdekében kezdeményeztük a Országos Szakmai Tanács (OHSZT) felélesztését is, melyet június 4.-re össze is hívott a
miniszter.
** ******
1) Az OHSZT június 4.-i ülésén módosította
saját ügyrendjét.
2) Véleményt nyilvánított a TÁMOP 5.3.3.
pályázat tervezetéről. Ennek kapcsán a
HAJSZOLT előzetes testületi állásfoglalásai
alapján erős kritikát fogalmazott meg a pályázat előkészítésével, illetve az előkészítő
szervezetekkel kapcsolatban is (IH, ESZA,
PEMCS).
Kinyilvánította, hogy nem hajlandó osztozni
a rossz kiírás felelősségében, azt továbbra
is hibásnak tartja. Ennek ellenére azt kéri,
hogy még ilyen állapotban is mielőbb hirdessék meg, mert a jelenlegi előkészítő apparátustól jobb nem is várható.
3) Meghallgatta és megtárgyalta Dr. Győri
Péter tájékoztatóját a gazdasági válság
jelenleg tapasztalható következményeiről és
várható hatásokról.
Az emlékeztetőt készítette:

VARGA SÁNDOR
< vsandor@refomix.hu >
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BÁTOR TÁBOR
„A Bátor Tábor egy olyan gép, amibe bedobják a gyereket betegen,
és sokkal bátrabb, egészségesebb,
jókedvűbb és élményekkel telibb
gyerek jön ki.”
/Peti, 15 éves/
Egy szerető családban a gyermek a
legfontosabb érték. Ha a gyermeknél súlyos betegséget találnak, a
család addigi élete felborul. Az addig mindennaposnak hitt örömök
eltűnnek a hétköznapokból. A szorongás, a félelem, a fájdalom lesz
az élet középpontja. A betegség elfogadása, legyőzése sokkal könynyebben megy, ha van egy elfogadó, vidám, szerető közeg, ahol a
betegséggel kapcsolatos szorongások meghallgatásra találnak, és ezáltal fel is oldódnak. Erről szól a
Bátor Tábor.
Magyar onkológiai beteg gyerekek
1997-ben jártak először a „Hole in
the Wall” szövetséghez tartozó, írországi Barretstown élményterápiás táborában. Az őket kísérő önkéntes orvosokban, pedagógusokban és pszichológusokban született meg az ötlet, hogy hasonló csodavilágot hozzanak létre Magyarországon. 2001-ben az ő munkájuknak köszönhetően valósult meg az
első két Bátor Tábor turnus 35-35
daganatos beteg gyerek részvételével.
Azóta már cukorbetegséggel, krónikus ízületi gyulladással (JIA), és
haemophiliával kezelt gyereket is
fogad az alapítvány 7-18 éves korig. Az élményterápia jótékony hatásaiból az őszi Csalá
Családi
ládi TáborokTábor
ban (7 évesnél kisebb beteg gyereket nevelő családoknak) és a tavaszi Testvér Tábor
a hozzátartoTáborban
bor
zók is kivehetik a részüket.
Turnusaikat 2002 óta az egykori
hatvani úttörőtábor területén rendezik meg. A táborhely épületei
mindenben megfelelnek az alapítvány által táboroztatott beteg
gyerekek speciális igényeinek. A kialakított programhelyszíneken o-

lyan programok kipróbálására nyílik
lehetőségük, amelyeken betegségükből kifolyólag máshol nemigen
vehetnek részt. Legyen szó evezésről, lovaglásról, íjászatról, kézművességről,
táncról,
zenélésről,
sportról, színjátszásról vagy magaskötélpályás foglalkozásról, minden
program lényege, hogy a táborozók
számára sikerélményt nyújtson.
Mindez jótékony hatással van önbizalmukra és ezáltal a gyógyulásukra.
Szoros a Bátor Tábor együttműködése Magyarország gyermek-egészségügyi központjaival. A kórházak
közreműködésének
köszönhető,
hogy évente már 500 súlyos beteg
gyerek táborozhat a Bátor Táborban.
A 2001 óta több mint 1.700 önkéntes állt mellénk a táborok megvalósításában. Napjainkra a Bátor Tá-

bor Alapítvány – gondosan felépített kiválasztási és képzési rendszerével – Magyarország egyik
legjelentősebb önkénteseket foglalkoztató szervezetének számít.
A Bátor Tábor tagja a Paul Newman által alapított „Hole in the
Wall” táborszövetségnek. 2008
nyarán szervezték meg első nemzetközi turnusukat. Onkológiai beteg gyerek érkeztek Csehországból,
Lengyelországból, Szlovákiából és
Olaszországból. 2009-ben újabb
nemzetközi turnusba várják a környező országok beteg gyermekeit. A
Bátor Tábor célul tűzte maga elé,
hogy a közép-európai krónikus beteg gyerekek élményterápiás köz-
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„EGY HELY, AHOL MINDIG SÜT A NAP…”
- 10 NAPOM A BÁTOR TÁBORBAN November 19-én, a Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Intézeti Szakmai Napot tartott. A Magyar Tudomány Napja és
a Szociális Munka Napja alkalmából tartott program egyik kiemelkedő eseménye volt, a Bátor Tábor Alapítvány bemutatkozása, melyet
Czech Linda Programigazgató és
Bokrétás
Bokrétás Ildikó Önkéntes koordinátor képviselt.
2008. januárjában hallottam először a táborról. Akkori első éves
szociális munkás szakos hallgatóként, olyan önkéntes feladatot kerestem, amelyben önmagamként
tudok hasznos lenni. Hosszabb ideje foglalkoztatott a gondolat, hogy
képes lennék-e beteg gyerekekkel
foglalkozni? Túl tudnék-e lendülni,
az alapvetően ösztönös módon kibontakozó, sajnálaton? Ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre kerestem a válaszokat. A Bátor Tábor Alapítvány lehetőséget adott, hogy azokat megtaláljam. Végül sokkal
többet „kaptam”, mint amire számítani mertem!
Magyarországon 2001-ben hozták
létre a Bátor Tábort, azzal a céllal,
hogy daganatos és más krónikus
betegséggel élő gyermekeknek segítsen visszaszerezni az önmagukba vetett hitet. Az élményterápiás
módszerrel, olyan feladatokkal és
kihívásokkal találják szembe magukat a „bátorkodók”, amelyek által
elhihetik, hogy ők is képesek valódi
kalandok átélésére, saját „korlátaik” átlépésére!
A nemrégiben elhunyt, Oscar-díjas
színész, Paul Newman hozta létre,
azt a nemzetközi táborszövetséget
a „Association of Hole in the Wall
Camps”-t, amelyben hasonló módszerekkel segítenek a krónikus betegséggel kezelt gyermekeknek.
Magyarországon, Hatvanban működik a tábor, ahol szinte egész évben várják a táborozókat. Ősszel
családi táborok, tavasszal 2009-
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ben először testvértábor, nyáron
pedig gyermektáborok lakói töltik
meg élettel, Fabatka lovardáját, a
Bátorkodás pályát, és a többi varázslatos helyszínt.
Aki önkéntesként szeretne csatlakozni, az először jelentkezzen az
interneten, utána pedig egy személyes interjún kell részt vennie. Ha
mindez megtörtént, akkor egy szakmai csapat dönt arról, hogy a többszörös túljelentkezés után, kikből
lehet cimbora! A gyerekeknek a táborok ideje alatt, játszó- és házi
cimborák segítenek felejthetetlenné tenni az ott eltöltött egy hetüket.
A „házi
házi cimbora”
cimbora olyan önkéntes, aki egész idő alatt a hozzá tartozó
gyerekekkel van. Kíséri őket programról programra, segít nekik, ha
épp arra van szükség. A „játszó
játszó
cimbo
cimbora
bora”
ra a foglalkozásokat tartja.
Olyant mint az íjászat, lovaglás, evezés, fényképezés, zene, „bátorkodás”, természetbúvár foglalkozás, kézműveskedés, horgászat
vagy színjátszás.
Az internetes jelentkezést követően, természetesen én is elmentem
az interjúra, ahol hamar ráéreztem
a tábor hangulatára. Vízválasztónak tekinthető az, hogy ezen az
első találkozáson ki milyen szinten
tudja bemutatni saját magát. Első
körben, csoportosan működtem
együtt másik 12 jelentkező társammal. Szituációs és szerepjátékokat
játszottunk, melyekben felváltva lehettünk cimbik és táborozó gyerekek. Ezt követően, az interjú második felében, egy személyes beszél-
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getésen vettem
részt, ahol konkrét
kérdésekre
kellet válaszolnom. Végül az idei gyermek onkológia turnus (613 évesek) házi
cimborájaként
kerültem a csapatba.
A nyári táborok
kezdete előtt lehetőségünk volt
találkozni a leendő cimbora-társainkkal Hatvanban,
a kalandok helyszínén. Ezen a hétvégén, melyet Naposnak neveznek,
konkrét ismereteket kaptunk a gyerekek betegségtípusairól, és a
programokról. Ez a 3 nap kiváló alkalom volt a csoportépítésre, és a
tábort körülvevő hangulat belsővé
tételére. Mi tagadás, kissé nehezemre esett elhinnem, hogy egy olyan közösségbe kerültem, ahol
annak tagjai foglalkozásra, nemre,
életkorra való tekintet nélkül képesek az együttműködésre, és nem
azt nézik, hogy ki kinél jobb, vagy
hogy ő miben lehet az „első”. Ezzel
szemben csak (!) a közös célt tekintik szem előtt. A Bátor Táborban
valóban a gyerekek a főszereplők!
Ebben a légkörben úgy éreztem
(hazafelé a vonaton): jó helyen vagyok!
Június 12-én érkeztem vissza a táborba, hogy magam is kivegyem a
részem az előkészületekből. Két
napunk volt arra, hogy a gyerekhá-

zakat, a leendő lakók ízlése szerint
színesítsük, és minden szükséges
információt megtudjunk róluk. Hatalmas izgatottság tombolt bennem, ezekben a napokban! Tudtam, hogy egyedüli férfi házi cimboraként, másik három női cimbora társammal kell helyt állnunk.
Izgalmam okát az a tény adta, miszerint 13 lány lakót vártunk a házunkba. Reméltem, hogy sikerül
majd megtalálnom velük és a cimbora-társaimmal a közös hangot.
14-én, szombaton érkeztek a gyerekek, és miközben a fogadásukra
készültünk, szép lassan, minden
kétségem szertefoszlott!
A táborozók egész heti programja
pontosan megtervezett, melyben elegendő idő jut a pihenésre és a
spontán programokra is. Egy „átlagos” napjuk, reggel 7 órakor kezdődik, a reggeli ébresztővel. Néhány
játszó cimbora már 6:30-tól a „Kukori-program” keretében várja a korán kelő ifjoncokat. A reggelit követően, indulnak a délelőtti foglalkozások. Ezeket másfél órás blokkokban tartják, és mindegyiket egy-egy
étkezéssel töltött fél órás szünet
köt össze. A napi ötszöri étkezés alapvető a tábor programjában csak
úgy, mint az ebédet követő csendes pihenő.
A tábor valamennyi programjának
alapja a sikerélmény.
sikerélmény A bátorkodás
pályán a bátorkodó cimborák szaktudásuk legjavát nyújtva segítik a
gyerekeket abban, hogy ők is elhiggyék: képesek legyőzni félelmeiket. Legyen az egy mászófal, vagy
nyolc méter magas oszlop, a házi
cimborák támogatásával, és a magukba vetett hitükkel bármire képesek. Mindezt természetesen teljes
biztosítás mellett.
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Megérkezett a ház első lakója, aki
némi félelemmel, de tágra nyílt kíváncsi szemekkel nézett bennünket. Ahogy körbevezettük őt és a
szüleit a táborban, egyre nagyobb
lelkesedéssel tekintett a rengeteg
újdonságra, melyek rá vártak. Szépen, lassan valamennyi lakónk
megérkezett, és kezdetét vette éleletem egyik legnagyszerűbb élménye!
nye
Korábban még csak el se tudtam
volna képzelni azt, hogy ennyi életvidámság és életigenlés lakik ezekben a gyerekekben. Öröm volt nézni, ahogy az idő előrehaladtával,
egyre inkább megnyílnak. A tábor filozófiája szerint, mi nem kérdezhetjük őket a betegségükről, de ha ők
kezdeményezik, akkor meghallgathatjuk érzéseiket. Alkalmam nyílt
egy ilyen beszélgetésre, és az igazat megvallva, mélyen megérintett
a lány őszintesége. Nem hibáztatott senkit a betegségéért, nem utálta sem az embereket, sem az orvosokat. Egyszerűen csak élni akart, és örült annak, hogy ez a legnagyobb kívánsága teljesült.
Egyik házi cimbora társam megkérdezte tőlem, én mint leendő szociális munkás, miért töltöm itt a szabadidőmet? A válaszom a következő volt: „Ilyenkor érzem igazán jól
magam…! Mindenkinek mást jelent
az ellazulás, a szórakozás. Számomra az egyik legjobb kikapcsolódás, ha gyerekek között lehetek. A
szórakozás és a buli nálam nem kizárólag abból áll, hogy szórakozóhelyeken füstöt szívva „lazulok”.
Nagyon felemelő érzés, amikor rajzfilm slágerekre táncolva, vagy akár
mesehősnek öltözve mulathatok.
A főiskolán az első gondolat ami
megmaradt bennem, a következő
volt: „a szociális munkás elsősorban az egyéniségével dolgozik”.
Nos az én bohókás személyiségem
és kevéske szakmai tapasztalatom
lehetővé tette, hogy a Hatvanban
töltött idő alatt hasznos legyek. Itt a
szociális munka számomra azt jelentette, hogy néha megértően hallgattam, és segítettem érzelmeket
kivetíteni. Mindeközben egyetlen
percre se éreztem, hogy ez terhet
jelentene számomra. A cimborák
közötti jó közösségnek köszönhetően, nekem is volt kihez fordulnom
ha szükségem volt rá.
Ha „szakmai szemmel” vizsgálom a
tábort, akkor úgy látom, hogy a szo-

ciális munka különböző területei
megtalálhatók, mint például a közösségi formája. Az idő figyelése, az
emberek csapattá kovácsolása közös feladatunk volt a Hatvanban
töltött tíz nap alatt.
A tábor bensőséges hangulatához
hozzá tartozik, hogy a cimborák és
a gyerekek ösztönös módon ráéreznek arra, hogy mikor van szüksége
a másiknak egy őszinte ölelésre, és
abban a pillanatban meg is teszik
azt! Rég kaptam annyi ölelést, mint
abban a tíz napban.
Az ott eltöltött idő alatt jobban megismertem saját magamat, és megtanultam milyen hatalmas kincs és
kiváltság az, amikor egy másik ember a bizalmába
fogad. Különösen,
ha egy gyerekről
van szó, hiszen
mint tudjuk, a
gyermek a legjobb
emberismerő!
A Hatvanban töltött tíz nap alatt
egy jól összeszokott közösséggé
alakultunk, mi önkéntesek és a táborvezetők. Egyetlen percre sem éreztük, hogy bárki
több lenne a másiknál azért, mert
a civil életben tekintélyt parancsoló
foglalkozása
lenne, vagy mert a
vezető team tagja.
A tábor- és a középvezetők, számtalan alkalommal
szerveztek
számunkra közösségi
programot és adott esetben még
ki is szolgáltak
bennünket. A napi
többszöri étkezéssel, és a pihenésünket szolgáló
„cimbi-pihenővel”
minden
feltétel
biztosítva volt, a
feltöltődéshez. Az
átbeszélt éjszakák és a tábor
végén
ejtett
könnycseppek,
megfogalmazha-

tatlan kötelékké alakultak számomra. Szerencsére a gyerekek is érezték rajtunk a hatékony együttműködést, ezáltal még hatásosabban tudtuk bátorítani őket, félelmeik leküzdésében.
Szerencsésnek érzem magam,
hogy a Bátor Tábor tagja lehetek,
és több száz cimbora társammal együtt mi már tudjuk, hogy van egy
hely … „ahol mindig süt a nap”

KOVÁCS GERGELY
II. éves szociális munkás hallgató
< kgery8@gmail.com >
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MindenGyerek !?
2009. január 1919-21. között, Budapesten került sor az idei „Minden
„MindenMindenGyerek”konferenciára.
Gyerek”konferenciára. Tóbiás LászLászlóval
lóval,
val, a rendezvény fő szervezőjével
ültünk le egy jót beszélgetni.
Fáradt vagy? Egy konferencia
megszervezése soha nem egyszerű …
Nagyon. Szerettünk volna a negyedik konferenciánkra sok külföldi
közreműködőt meghívni. Ezért Varga-Hegyi Eszterrel elmentünk júniusban a „Jugendhilfe Tage”-ra, a
német gyermekvédelmi szakma
legnagyobb konferenciájára. Tapasztalatainkról a Család, gyermek,
ifjúságban számoltunk be. A német
kollégák mondogatták, hogy egy
konferencia szervezéséhez egy,
néha két év is kell. Mi szeptemberben fogtunk hozzá a szervezéshez.
A finanszírozás csak november végén állt össze, volt olyan szerződés,
amit a konferencia után kaptunk
kézhez. Ha szeptember végén – kizárólag bíztató ígéretek alapján –
nem kezdtünk volna munkához, esélyünk sem lett volna negyedik
konferenciánk megrendezésére.
Négy nagyon fárasztó hónap van
mögöttünk és három előttünk, mire
elkészítjük az elszámolásokat, lehívjuk az utófinanszírozással kapott
támogatásokat és elkészítjük a kötetet.
 Miért „MindenGyerek” lett
a rendezvény neve?
Munkacímként írtam le a „MindenGyerek” nevet, amikor doktoranduszként javasoltam Tausz Katalinnak, hogy szervezzünk konfe
renciát minden gyerekekkel foglal
kozó szakma képviselőinek. És
nem jutott eszünkbe jobb cím, mi
közben felkértük Ferge Zsuzsát, le
gyen a védnöke a konferenciának
és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai
Egyesületet, legyen társrendező.
 A”konferenciás” interjúk visszatérő kérdése, milyen nehézségekkel szembesültetek a szer
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vezéskor?
A már említett időzavar volt idén a
legnehezebb. Eddig a konferenciák
előtt nyolc hónappal már biztosak
voltunk a finanszírozásban, így a
megrendezésben, s a nyári hónapokban sok programot elő tudtunk
készíteni. Idén kevesebben időnk
volt a közreműködők felkészülésének támogatására. Kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy az előadók
figyelmét felhívjuk egymás személyére, programjára. Így nem tudtunk
kihasználni minden lehetőséget arra, hogy a programok egymást erősítve, egyenkénti értékükön túlnőve
adjanak értéket a közönségnek.
Szintén az időzavar miatt nem értük el a nagy áttörést a külföldi köz
reműködők meghívásával, pedig
minden gyerekekkel foglalkozó
szakmának látnia kellene, hol tar
tanak, mivel foglalkoznak a külföldi
szaktársak. Portugál, amerikai, ka
nadai, francia, felvidéki, délvidéki,
erdélyi közreműködőink így is voltak és a közönség soraiban is voltak franciák és németek is. Tíz
programot így is külföldi állampol
gárok tartottak. De a tervezett nagy
nyitás hátravan.
 A rendezvény webweb-oldalán látható volt, hogy széles körű a
konferenciát támogatók köre.
Hogyan kell ilyen széles szponzori réteget „összeszedni”?
Jó közreműködőket kell felkérni, és
akkor hasznosnak fogják érezni a
konferenciát a részvevők, és támo
gatásra méltónak a döntéshozók!
Történetünkben meghatározó volt,
hogy Ferge Zsuzsa vállalta az első
konferencia védnöki tisztét, és nyitó előadása megtartását. Nagy
büszkeségünk, hogy a „MindenGyerek” előadói beülnek egymás e
lőadásaira is. Így tesznek a minisz
tériumok vezetői és munkatársai is,
ezért tudják, mihez kérjük a tá
mogatásukat. Konferenciánk jó hí
rének különleges visszajelzésének
vesszük, hogy idén, bár nem volt
meghirdetett előadó, elkísérte kol
légáit Fülöp Sándor,
Sándor a jövő nemze
dékek országgyűlési biztosa, és be
kukkantott Gönczöl Katalin is, aki
jelenleg az Igazságügyi és Rendé
szeti Minisztérium szakállamtitká
ra.
És meg kell emlékezni Gáspár Karcsiról,
aki az első konferenciánk i
csi
dején a Munkaügyi Minisztérium ál
lamtitkári kabinetjét vezette, de fél

napokat szánt arra, hogy felépítsük
a „MindenGyereket”, és a finanszírozását. Az első két alkalommal
közre is működött, és mind a három napon több előadásra nézőként is beült. Harmadik konferenciánk támogatását pedig főosztálya költségvetésébe is beállította,
mivel úgy látta, és erről meggyőzte
feletteseit, olyan szolgáltatást nyújtunk, ami egybevág a minisztérium
céljaival, ezért érdemes és szükséges közpénzt költeni rá.
 Ritkán fordul az is elő, hogy egy
ilyen nagyszabású rendezvérendezvényen (ha szerényen is,) de díjazni tudjátok az előadásokat.
Ezt én az első pillanattól fontosnak
tartottam, s Gáspár Karcsi nagyon
megerősített ebben. A „MindenGye
rek” célközönsége állam által finan
szírozott szolgáltatásokat nyújt
gyerekeknek és családjaiknak. Aki
szellemi teljesítményével hozzájárul ahhoz, hogy ezt jobban tudják
tenni, azt az államnak – mint e
szolgáltatások végső finanszírozójának – meg kell fizetnie. Ha egy piaci szervezetben dolgozó szakembert felkérnek, hogy állami alkalmazottak számára előadást tartson, mindenki természetesnek veszi, hogy megfizetik érte. Ennek így
kell lennie minden ágazatban, így a
gyerekekkel foglalkozók esetében
is. Büszkék vagyunk rá, hogy így
volt mind a négy konferenciánkon,
mert a támogatóink egyet értettek
velünk. Nem örülök neki, hogy u
gyanannyit tudtunk csak idén is fi
zetni, mint az első alkalommal.
Mindezekkel együtt fontos gesztusnak tartom előadóink részéről,
hogy bár csak decemberben tudtunk tiszteletdíjat felajánlani, addigra nagy részük már elvállalta a
közreműködést.
 Ritkán hallani ilyen „költségha
„költséghahatékonysági”
tékonysági” összefüggéseket a
szociális területen! …
Pedig nagyon kellene! Azt gondolom, a szociális ellátások szervezéséhez, működtetéséhez kellene
hozzáadnunk egy csipetnyi gazdasági szemléletet és általában a
közpénzek felhasználásához sokkal felelősebb gazdálkodást. Kezdve onnan, hogy mindenki egységes
rendszernek lássa a szociális ágazatot és annak pénzkezelését. Sehová nem vezet, például, az a kölcsönös vádaskodás, miszerint a
települések azért kezdeményezik a
szakmailag indokoltnál több gyerek
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kiemelését családjából, mert a
szakellátásban nem ők fizetik a
gyerekek ellátását, illetve a másik
oldalról, hogy a megye presszionálja a gyámhivatalt, ne emelje ki a
gyerekeket, ne csináljon költséget
a megyének. És kevés értelme van
biciklis szociális munkást foglalkoztatni egy kistérségi szolgáltatásban, mert elfárad, mire odaér, ahol
dolgoznia kellene. „Papírországgal”, ahogy Pataki Éva nevezi, nem
csak az a baj, hogy nem működik,
nem jó benne élnie senkinek, de az
is, hogy még sokba is kerül. Minden forint pazarlás, amiért nem kapunk teljesítményt. Igyekszünk ezt
szolgáltatóként, a „MindenGyerek”
szervezőiként is érvényesíteni. Amit
másoktól elvárunk, azt
magunknak
nyújtanunk kell.
 Konferenciakötet is
készül. Csak a
könyvtáraknak és
az iskoláknak, vagy
bárki rendelhet
belőle?
A kötet a konferenciára
kapott támogatásokból
készül, így nyomtatott
formában a „MindenGyerek”résztvevői kapják meg. Mindenki más
számára a „MindenGyerek”honlapján teszszük közzé, ahol a korábbi konferenciák kötetei is megtalálhatóak. Éppen a napokban
koppintott az orromra
az Országos Széchenyi
Könyvtár, hogy nem
adtuk le a köteles példányokat a korábbi
konferenciák köteteiből sem. Más könyvtárnak a mostani kötetekből sem fogunk tudni adni.
 Lesz „MindenGyerek
„MindenGyerek - 2011”?
2011”?
A hagyomány szerint 2 évente
kerül sor a rendezvényre …
Arra, hogy lesz-e konferencia, egyedül nem tudok válaszolni. Ez nagyban azon múlik, hogy a részvevők,
közönség és előadók, akarják-e,
hogy legyen. Aztán azon, hogy a tá
mogatók akarják-e. A szervezőstáb
első értékelő megbeszélésén barátaim úgy mondták el véleményüket,
mint eddig is: két év múlva csináljuk úgy ... Még gyűjtjük a visszajelzéseket, így mindenki hozzájárul-

hat, hogy legyen „MindenGyerek
2011” – vagy ne.
 Főállásban a Széchenyi István
Egyetem szociális munkás képzésében oktatsz. Mi újság Győrben?
A „MindenGyerek” mindig feldobja
kicsit a győri ügyeket is. Tizenöt
hallgató vett részt a konferencián
önkéntesként. A kezdetektől ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk minden nappali tagozatos egyetemistának, aki gyerekekkel
foglalkozó hivatásra készül. Jól
használják ezt a lehetőséget a mieink kapcsolatépítésre, szakdolgozathoz vagy csak egyszerűen okosodásra. Természetesen az együttműködésünket is több színűvé te-

szi, hogy létrehozunk együtt valamit. (Nem győri ügy, de nem értem,
más képzések hallgatói miért nem
jönnek, pedig egy nagyon széles
oktatói körnek küldtem el idén is a
meghívást, személyes email címekre is, nem csak a tanszékiekre. Ha
jól számolom, a közreműködők 4
képzést képviseltek.)
 20112011-re akkor cél a nyitás külföld, és a képzésben résztvevők
felé?
A 2009-es konferencia után leszűrt
tapasztalatok közé én ezeket mindenképpen felírom, mindazok mel-

lé, amiket a szervezőcsapatunk
tagjai és a részvevők tartanak fontosnak. Aztán majd meglátjuk, lehet-e dolgozni a megvalósításukért.
 Visszatérve a szociális képzésekhez, oktatóként milyennek
látod a szociális munkás képzések helyzetét a BA rendszerre
való áttérés után?
Mivel a szak akkreditálása idején
tanszékvezetőnk, Budai István volt
az Iskolaszövetség elnöke, mi elég
sokat és hosszan foglalkoztunk az
új renddel. Így az átállást nem látom döcögősnek. Azt meg, hogy
mennyire volt eredményes, akkor
fogjuk látni, amikor az első évfolyam végez az új rendben, egy év
múlva. Az értékelést nehezíteni fog
ja, hogy attól az
évfolyamtól mintha képzésbe lépésükkor mások lennének a hallgatók,
mint az előttük járók. Nehéz megragadni, hogy miben
– és nehéz lesz eldönteni a kimeneti oldalon, mi változott a BA képzés
miatt és mi más
ok miatt.
 És a gyermekvédelem?
Mit mondjak, amikor kedves oktatótársam, a Regionális Szociális és
Gyámhivatal vezetője, a BatthyányStrattmann-díjas
Rétiné
Rétiné dr. Böhm
Éva az első lehetséges pillanatban
nyugdíjba vonult?
Alkotóereje teljében nem azért
döntött így, mert jól mennek a dolgok.
 A sok tevékenység közben szokszoktál pihenni is? Mit csinálsz a
szabadidődben?
Várom a tavaszt. Azt remélem, hogy
a végén járok a disszertációm írásának, s a következő hónapokban
már több időnk lesz családi prog
ramokra.
 Köszönöm a beszélgetést!
Az interjút készítette:

VARGA ISTVÁN
STVÁN
< vargai@igyfk.pte.hu >
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AHÁNY, ANNYIFÉLE...

Egyszerűen elképesztő az a hatalmas „ellenőrzés-dömping”, amit a
szociális szolgáltatásokat végzőknek szektorfüggetlenül túl kell élniük. (Nem is említve az ellenőrző ellenőrzését…)
Valószínűleg az EU-támogatások értelmetlenül túldimenzionált kontroll-mechanizmusai tetszettek meg
a hazai szakmai kontroll-eszközök
kimunkálásán fáradozó kollégáknak.
De vajon hosszú távon mi lesz ezzel
a hatalmas szabálytömeggel? Vajon csak arra lesz-e jó, hogy tudjuk,
mit nem (!) tudunk/akarunk betartani, netán a gigászi ellenőrzési
apparátusba bekerülés jelenti-e
majd a terepmunkások karrier-útvonalát ? Bocs a szarkazmusért …
S ahogy a „Heti hetes”-ben Kern
András mondaná: „Elfogtunk egy levelet”! Íme:
„MÁK-ellenőrzések kapcsán
tapasztaltuk a következőket:
Általánosságban elmondható, hogy
rendesek és segítőkészek voltak az
ellenőrök.
Egy helyen volt kirívó „érdekes”
eset. Az egyik szolgálatnál lehúztak
az óraszámból, olyan szolgáltatást,
amikor a klienst rokonlátogatásra
vittük. Szerinte a támogató szolgálat nem azért van, hogy rokonlátogatásra hordjuk a fogyatékost. Jöjjenek a rokonok, ha akarják látni.
Amikor a támogató szolgálat vezetője elmondta, hogy a nagymama
haldoklott, és szerette volna még
látni fogyatékos unokáját, akkor is
megmaradt az ellenőr a véleményénél.
Ugyanitt történt,
ugyanazzal az ellenőrrel:
Gyerekeket vittünk színházba, illetve egy másik alkalommal állatkertbe. Az egyik alkalom 6 óra, a másik
8 óra személyi segítést jelentett.
Ezekből az utazás oda-vissza 3-3,5
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óra.
Szerinte nem lehet több 4 óránál a
személyi segítés, s ha több, akkor
szociális intézménybe kell utalni a
klienseket. Hiába mondtuk, hogy
ez „kirándulás utazással, programokkal”, és e besorolás miatt nem
kell vizsgálni az ápolási szükségletet. (A fogyatékos gyerekeket szülők nélkül vittük: 5 gyerek + a támogató szolgálat 4 munkatársa
vett részt a kiránduláson.)
Az ellenőr ennek ellenére levonta
az órákat…
Továbbá: eddig szakképzésnek fogadták el a támogató szolgálatos
kötelező képzéseket, most 2 helyen már nem fogadták el ezt sem.
Azt látom, hogy ahány MÁKMÁK-vizsgávizsgálat, annyiféle értelmezés!”
értelmezés!
Szerkesztőségünk kíváncsian várja
a hasonlóan ellentmondó elvárások bemutatását és a megoldási
felvázolását.

7
A Kapcsolat Alapítvány állásfoglalása
a KÖZVETÍTŐI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
ügyében
Budapest, 2009. június 1., hétfő
(OS) - Készül az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes
törvények módosításáról szóló törvény tervezete, amelynek része A
Közvetítői Tevékenységről Szóló
2002. évi LV. Törvény módosítása.
A Kapcsolat Alapítvány már régóta
sürgeti, hogy kössék végzettséghez a
közvetítői tevékenységet, korrigálják
a jogalkotók hibáját, azt, hogy a törvény megalkotásakor egy képviselői
indítványra kihúzták a szövegből a
képzés követelményét. Mi, akik több
civil szervezettel együtt a mediáció
magyarországi elterjesztésén fáradozunk, abban reménykedtünk, hogy
ez a törvényben két éves határidővel
beígért felülvizsgálat során megtörténik, de végül 7 évet kellett várnunk,
hogy az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium hozzányúljon ehhez a
témához.

A hét éve fennálló, Európában példátlan helyzet: nálunk, akinek főiskolai vagy egyetemi diplomája van, és a
diplomájának megfelelő területen 5
éves munkaviszonyt, valamint büntetlen előéletet tud igazolni, felkerülhet az országos közvetítői listára,
képzés nélkül. Ez feljogosítja arra,
hogy bármilyen szakterületen közvetítői munkát vállaljon. Jelenleg körülbelül 1.300-an vannak az IRM közvetítői listáján, akikről nem lehet tudni,
hogy ki a kiképzett mediátor. A listára
feljelentkező mediátorok számára erre nincs kitöltendő ablak (nagy jóindulattal talán 200-300 fő rendelkezhetne ilyen adatokkal). Ezt a zsákbamacska listát kapják meg a bíróságok, gyámhivatalok, és a közvetítést
igénybe venni kívánó ügyfelek.
A most megismert előterjesztésben
kevésnek tartjuk a tervezet követelményét, hogy a közvetítői listára jelentkező a jövőben Igazolja a közvetítői tanfolyam elvégzését. Ha nincs
minősítéshez kötve a képzés, gomba
módra fognak szaporodni a rövid,
olcsó, kontroll nélküli tanfolyamok,
hogy a most képzés nélkül a listán lévő kb. ezer mediátor minél előbb papírhoz jusson, és pillanatok alatt ugyanott tartunk majd, ahol most. Ez
még mindig nem véd meg egy gyermeket attól, hogy kapcsolattartási ügyében a szülei közötti közvetítést olyan családi mediátor vállalja el, aki
teljesen ellenőrizhetetlen minőségű
és óraszámú képzéssel, és mondjuk
az ipar területén szerzett gyakorlattal
rendelkezik. Ezért meg kellene határozni, hogy a képzés legalább 60 órás akkreditált képzés legyen, amely
nem elméleti hangsúlyú tanfolyam,
hanem gyakorlati hangsúlyú mediációs készségfejlesztő tréning. Ezt a típusú tréninget az egyetemek mediációs szakirányú képzésébe is be kel-
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lene illeszteni, mert az oklevél megszerzéséhez jelenleg
nem követelmény az önálló
közvetítői tevékenységre való
képesség.
Fontosnak tartjuk, hogy az
akkreditáció a közvetítő tevékenységi
körének megfelelő területre
szóljon (a család és gyermekvédelem területén például az
Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített képzések fogadhatók el,
ahogy a gyermekvédelmi mediátorok esetében ez gyakorlat is). A megkövetelt 5 év
gyakorlati idő pedig ugyanerre a területre vonatkozzon. Egyetértünk a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos
Szakmai Szövetségének álláspontjával: a gyermekvédelmi közvetítői eljárás alapjogokat érint, ezért külön
törvényben szabályozandó.
Budapest, 2009. május 31.

DRR. KARDOS
ARDOS FERENC
ERENC
mediátor, a Kapcsolat Alapítvány kuratóriumi elnöke
A Partners Hungary 2009.
június 5.-én, az Igazságügyi
Hivatalban, szakmai fórumot szervezett, ahol a
mediátorképzés szakmai
sztenderdjeinek törvénybe
iktatásáról, annak lehetőségeiről és tartalmáról beszélgetett a szakma képviselőivel. A megbeszélésről a
HÁLÓ következő számában
adunk hírt.
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SAJÁT ÉLMÉNYŰ KÉPZÉS
- SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSÚAKNAK
2009. októberében újra indul képzés segítő
foglalkozású, pszicho-higiénés, mentálhigiénés
munkakörökben (pszichológiai elsősegélynyújtó helyeken, telefonszolgálatoknál, mentálhigiénés ambulanciákon, családsegítő központokban és szolgálatokban, az egészségnevelésben
és az egészségvédelemben, a szociális gondoskodásban stb.) dolgozó, vagy dolgozni kívánó
szakemberek és laikusok számára.
A képzés tanfolyamtanfolyam-jellegű,
jellegű önköltséges. Teljes
időtartama 18 hónap (3 félév). A foglalkozások
zártkörűek. A kurzus elvégzését tanúsítvánnyal
igazoljuk.
A tanfolyam verbális szabadszabad-interakciós önismereti csoportból (heti egyszer 2 óra, három
félév), gyakorlati foglalkozásokból és készségfejlesztő tréningekből (havi egyszer 4 óra), valamint tematikus előadásokból és elméleti szemináriumból (havi egyszer 4 óra) áll.
A tanfolyam bázisa az ÉLET Mentálhigiénés
Egyesület és az ÉLET Alapítvány. Vezetője:
Buza Domonkosné.
Jelentkezni lehet szeptember hó 30.30.-ig
az Egyesület címén és telefonján:
1o24 Budapest, Fillér u. 11.
212212-0324, 316316-8525
domonkos@sos505.hu
domonkos.buza@gmail.com
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▲

A földön találtam azt a
pénzt, amirıl meséltem
neked. Azt mondtam
magamban, hogy ha még
akkor is ott lesz, amikor
késıbb visszafelé jövök,
akkor biztosan
EGYMÁSNAK VALÓK

vagyunk. És ott volt.
Mi meg együtt vagyunk.

▲

Azt akarom, hogy valaki
erıszakoskodni próbáljon
velem, hogy végre bebizonyíthassam: meg tudnám magam VÉDENI.

▲

Társaságban SZORONGOK,
de nem akarom, hogy eluralkodjon rajtam
ez az érzés.

▲

A barátom nem tudja,
hogy feltettem egy
kémprogramot a gépére,
ami minden leütött billentyőt és meglátogatott webhelyet regisztrál. Az én
gépemrıl meg folyamatosan nyomon követem. Ez
az egyetlen módja annak,
hogy biztos lehessek abban, hogy nem hazudik és
NEM CSAL MEG engem.

▲

▲

Az elızı párom mindig az
éjjeliszekrényemen hagyta
a levágott körmeit.
Én meg BELEFİZTEM
a sajtos hamburgerébe.

▲

Azon fantáziálok, hogy
mi lenne, ha kettınél
több MELLEM lenne.

Bárcsak ÚJRA elmenekülhetnék otthonról!
Olyan IZGALMAS volt a
hajléktalanság!

▲

Úgy döntöttem, soha az
életben NEM akarom már
látni az apámat.
Remélem TÚLÉLEM
ezt a döntésemet.

▲

▲

MEGVILÁGOSODÁSOM
volt. De senkinek nem
mondom el, mert olyan
egyszerő volt, hogy úgyse
hinné el nekem senki.

Félek az APÁCÁKTÓL!

... TITKOM ...
... TITKOM ...
Forrás: http://postsecret.blogspot.com

