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Ajánlás
a szociális munkát végzőknek
Az állampolgárok választáson való részvételére vonatkozóan az Etikai Kollégium a Szociális munka Etikai Kódexe alapján az alábbi ajánlást teszi:
„A szociális munka célja, hogy az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon avatkozzon
be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kapcsolatba
kerülnek.”
Az Etikai Kódex értelmező rendelkezései között található fenti célmeghatározás
értelmében, az Etikai Kollégium javasolja, hogy az országgyűlési választásokat
is tekintsük az emberek társadalmi környezetükkel való tudatos kapcsolatba
kerülés lehetőségének.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az emberek éljenek öntudatosan állampolgári jogaikkal, vegyenek részt saját életük, sorsuk alakulását befolyásoló
döntésekben, ezért vegyenek részt a választásokon.
Az Etikai Kódex alábbi két pontja megalapozza a szociális munkás kompetenciáját arra vonatkozóan, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét választásokon való részvétel fontosságára, jelentőségére.
6. A szociális munkás felelőssége a kliensekkel, a munkatársakkal, az
egyéb szakmák képviselőivel és a társadalmi környezettel való együttműködésre terjed ki.
48. A szociális munkás munkavégzése során tudatosítja környezetében
a társadalmi felelősség-vállalás és részvétel, valamint a szolidaritás
fontosságát.
A szociális munkások az állampolgári jogok érvényesítése érdekében végzett
tevékenységére vonatkozóan az Etikai Kollégium fontosnak tarja az Etikai Kódex következő pontjának betartását:
23. A szociális munkát folytató szervezetek nem használhatják fel a segítő
folyamatot pártpolitikai célokra, vallási meggyőződés befolyásolása érdekében.
Ez a tevékenység, a választásokkal kapcsolatos általános és alapvető információk átadását jelenti.

Ennek oly módon kell megvalósulnia, hogy a szociális- és gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek az
intézményük területén elhelyezik a választásokra vonatkozó hivatalos, központi választási információs anyagokat. Ügyelni kell arra, hogy a közzé tett
információk semlegesek legyenek, azaz ne kötődjenek semelyik párthoz, politikai tevékenységet folytató szervezethez, illetve az ezekhez kapcsolódó egyénekhez sem. Ezzel elkerülhető lehet annak gyanúja, hogy az intézmények pártpolitikai tevékenységet folytatnak.
A szociális munkás klienssel való együttműködése során tudatosan tartózkodjon pártpolitikai témák felvetésétől, megtárgyalásától, tevékenysége kizárólag
a választásokkal kapcsolatos technikai információk átadására terjedhet ki.

Budapest, 2022. márciustáshoz 25-én.

a Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiuma

