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A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának
állásfoglalása
a professzionális szakmai munka feltételrendszeréről
Az elmúlt időszakban a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen tapasztalható események, sajtóban botrányt kavart ügyek kapcsán a
Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma (továbbiakban: Kollégium)
fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a szociális szakma értékeinek
megőrzésére.
A szociális szakma alakítói és meghatározó szereplői, e szakpolitikai, szakmai terület művelői, felelősséggel tartoznak a szociális tevékenységek színvonaláért, minőségéért. Ebbe a körbe tartoznak a törvényalkotók, döntéshozók,
az intézményrendszer vezetői és dolgozói, a képző intézmények, valamint a
szakmai érdekvédelmi szervezetek tagjai, képviselői.
A Kollégium úgy véli, hogy mind a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, mind a szociális és gyermekvédelmi szakosított ellátások terén a szakemberek csak akkor tudnak magas színvonalú munkát végezni, a kliensek
szükségleteit kielégíteni, jogaikat és érdekeit védeni, ha a jogszabályi és a financiális feltételek ezt biztosítják. Ezekre építve a fenntartók megteremtik a
megfelelő humánerőforrásra és infrastruktúrára épülő munkavégzés körülményeit, a szakemberek képzésének, továbbképzésének, mentális támogatásának lehetőségeit, egzisztenciális biztonságot nyújtanak, valamint elérhetővé teszik a kliensrendszer problémamegoldását segítő szakmai-módszertani
eszköztárakat és a partneri együttműködés feltételeit.
A Kollégium véleménye szerint a felsorolt keretfeltételek biztosítása lehet a
garanciája annak, hogy a területen dolgozók felkészülten, szakmailag és erkölcsileg az elvárt minőségben, tisztességesen lássák el feladataikat. A
transzparens és etikus működés a kliensekkel való bizalmi kapcsolat alapja
és a szakma presztízsének meghatározó feltétele.
A Kollégium állásfoglalása szerint a közös felelősségvállalás jegyében minden
szakembertől és szervezettől elvárható, hogy – a fentiek vonatkozásában kiemelten - az Etikai Kódex pontjainak figyelembe vételével végezzék a munkájukat:
13. A szociális munkás felelőssége, az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek joga és kötelessége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a

közvélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve
amivel akadályozzák ezek enyhítését.
51. A szociális munkás kötelessége, hogy felhívja a munkáltatók, döntéshozók,
politikusok és a közvélemény figyelmét azokra a helyzetekre, ahol az erőforrások
nem elegendőek, vagy ha a források elosztásának gyakorlata politikai célokat
szolgáló, a gyakorlat elnyomó, igazságtalan, káros vagy illegális.
52. A szociális munkás munkahelye szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát. Ennek érdekében - az őt alkalmazó intézmény támogatásával - részt
vesz esetmegbeszélő csoportokon, szakmai továbbképzéseken, a munkájához és
egyéniségéhez legjobban illő szupervízión.
56. A szociális munkás munkavégzése során tudatosítja környezetében a társadalmi felelősségvállalás és -részvétel, valamint a szolidaritás fontosságát.
57. A szociális munkásnak kötelessége, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat
tisztességesen, az igényeknek megfelelően használja fel.

Összefoglalva:
Az esetenként előforduló, sajnálatos módon olykor drámai helyzetek kialakulásáért a szociális-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó munkatársak, szakmai vezetők nagyon ritkán tehetők egymagukban, személyesen felelőssé, különösen, ha a fenti etikai elvek és keretfeltételek hiányoznak.
A segítő szakember, a segítés feltételeinek – önhibáján kívüli - hiányosságaiért nem tehető felelőssé.
Éppen ezért, a jogilag szabályozott felelősségeken túlmutatóan a Szociális
Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma elvárja az Etikai Kódex elfogadóitól, a
szociális szakma művelőitől, hogy mind munkakörükből, mind egyéb társadalmi szerepeikből és lehetőségeikből adódó eszközeikkel élve tegyenek meg
mindent az igazságtalanságok, emberi szenvedések csökkentéséért, az ügyfelek emberi méltóságának tiszteletben tartásáért, az életkörülmények és emberek közötti kölcsönösen előnyös, békés viszony javításáért.
Ezen átfogó célokat tartalmazzák az Etikai Kódex paragrafusai.
Budapest, 2017. június 8-án.
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