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Fekete munka - HÁLÓ
15 nap közmunkán vesznek részt.
A foglalkoztatást a települési önkormányzatok kötelesek megszervezni
számukra. Ezt a 15 napot akár 30
félnapra is eloszthatja az önkormányzat.

SUSI ÉS AZ ETIKA
Volt egyszer egy állítólagosan magyar származású Új-zélandi szociális munkás, Alan Susi. Ő hozta be a
szociális munkába és a társadalomelméletbe a nem túlságosan ismert „szakadék-elmélet”-et (Gap
Theory v.2. by Susi). Azt mondta,
hogy az élet egy repedtsarkú szajha, és az emberiség nagyrészt az
élet sarkán él, a repedés egyik vagy
másik partján. Időnként átmegy az
egyik partról a másikra, és ha szerencséje van, akkor jobb neki.
Mindez pedig hidak által lehetséges, amelyet az ember a kapcsolatai mentén épít fel. Ez a kettősség,
ez a szakadék azonban dinamikailag tettenérhető a kapcsolatainkban; strukturálisan a társadalomban, meg a személyiségünkben is.
Ennek a leképeződési mechanizmusnak a leírásához segítségül hívta az úgynevezett „egyesített elméletek” (Unified theories) mozgalmat, akik elég hamar kirúgták. Alan
Susi azt is mondta, hogy ne aggódjunk, mert az élet időnként egészen
élhető, a világ meg időnként egész
normális hely és egyébként ugyanazon a sarkon van mindenki.
Bár Alan Susi munkássága nem túlzottan ismert, ez a kettősség a szociális munkában is tettenérhető: az
elmélet és a gyakorlat, a terep és a
képzőhelyek, vagy a gyakorló szociális munkások által gyakran gyanakodva méregetett etika és a napi
gyakorlati munkában történő mérlegelés között (ami nem azt jelenti,
hogy a gyakorló szakemberek nem
etikusak, hanem azt, hogy kevéssé
tudnak rálátni arra, hogy mire is jó,
miben segít nekik az etika…) ez pedig talán amiatt a szakadék miatt
van… Nos, a HÁLÓ ebben próbál
novemberben segíteni és áthidalni…
FARKAS
ARKAS W. ATTILA
TTILA
< farkas.attesz@gmail.com >
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„NEM EZ AZ ÚT A MUNKÁHOZ!”
A Magyar Szegénységellenes
Hálózat állásfoglalása
a Szociális- és Munkaügyi-, valamint az Igazságügyi- és Rendészeti
Miniszterekhez, a Kormány részére
benyújtani tervezett
»Út a munkához«
programhoz kapcsolódó egyes törvényi és végrehajtási rendeleti szintű szabályozásról szóló előterjesztés újragondolása és módosítása
érdekében
A Magyar Szegénységellenes Hálózat több mint 80 – a szegénység
csökkentése érdekében dolgozó –
civil szervezet, valamint szegénységben élő magánszemélyek együttműködésén alapuló szerveződés. Feladatunknak tartjuk a szegénységben élők érdekeinek védelmét. Tesszük ezt – többek között –
a lehetőségeiket, életkörülményeiket befolyásoló kormányzati elképzelések, jogszabály-módosítások figyelemmel kísérésén és az ezekkel
kapcsolatos álláspontunk megfogalmazásán keresztül.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által társadalmi egyeztetésre
bocsátott „Előterjesztés a Kormány
részére az »Út a munkához« programhoz kapcsolódó egyes törvényi
és végrehajtási rendeleti szintű bályozásról” c. dokumentummal kapcsolatban az alábbi szempontokat
és problémákat kívánjuk a döntéshozók figyelmébe ajánlani.
Az előterjesztésben szereplő, a
rendszeres szociális segélyezettek
által háromhavonta kötelezően teljesítendő 15 nap közmunka nem
segít közelebb a munka világához.
Az előterjesztés értelmében a javasolt módosítások hatályba lépését
követően a rendszeres szociális segély akkor folyósítható a segélyezettek részére, ha három havonta

A tervezett módosítás a Magyar
Szegénységellenes
Szegénységellenes Hálózat véleménye szerint hozzájárul a magyar tártársada
sadalomban
dalomban erősen tetten érhető
és a szolidaritást jelenleg is gyengítő „aki nem dolgozik, ne is egyék!”
felfogás
felfogás megerősödéséhez. MegaMegalázó
lázó és az egyéni autonómiát sértő
elemeket tartalmaz, miközben exexplicite
plicite megfogalmazott céljának –
azaz
azaz a rendszeres szociális segélyezet
lyezetteknek
törzetteknek a munka világába történő visszasegítésének – elérése
nagyon
nagyon is kétséges.
Indoklás
A közmunka ugyan átmenetileg
munkajövedelmet biztosít a családoknak, ugyanakkor folyamatos bizonytalanságban tartja őket, miközben e programok hatékonysága a
munkaerő-piacra történő visszavezetés szempontjából alacsony.
A jelenlegi gyakorlat szerint a települési önkormányzatok igyekeznek
a segélyezettek minél szélesebb
körét bevonni a közmunka programokba annak érdekében, hogy a
legtöbb családot – legalább átmenetileg – munkajövedelemhez juttassák. Mivel azonban a közmunkák köre lehatárolt, a közmunkába
történő bekapcsolódás lehetősége
– általában – sokak számára és rövid ideig (néhány hónapig) adott.
Egy-egy közmunkában töltött periódus között a családok segélyben részesülnek. A programokba történő
ki-be léptetés a családoknál folyamatos pénzügyi bizonytalanságot
okoz, gyakorlatilag lehetetlen közép
vagy hosszabb távra tervezniük. A
kiszámíthatatlan és a korábbinál
rövidebb időtartamú közmunka a
jelenlegi helyzetet tovább rontja.
Alibi-foglalkoztatás vagy társadalmilag hasznos tevékenység?
Az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzatok lesznek a
felelősek a foglalkoztatás megszervezéséért – közmunka keretében.
Kérdéses számunkra, hogy mik
lesznek majd azok a tevékenységek, feladatok, amelyek a rendszeres szociális segélyezettek „rotáci-
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ós rendszerben” történő bevonásával megvalósíthatóak lesznek. A
transzfer jövedelmek „ellenszolgáltatáshoz” kötése Európa számos
országában bevett gyakorlat, a magyar szabályozás is ezt követte.
Csak eddig nálunk is, mint másutt,
számos más formája is volt az együttműködést jelentő ellenszolgáltatásnak. A (megfelelően képzett)
szociális munkásokkal való együttműködés, a velük megkötött szerződések keretében megvalósult tevékenységek - a kutatások szerint például a munkaerőpiacra hatékonyan visszavezető, humánus megoldást jelentettek.
A segély azonnali megszüntetésének következményei
A tervezett módosítás szerint – a
jelenlegi szabályozással ellentétben – a segély folyósítását azonnal
meg kell szüntetni, amennyiben a

kavégzési lehetőségek között,
hanem azt választják, ami az
egyetlen elérhető jövedelemszerzési lehetőség, s ez sok helyen
csak a feketemunka. A feketemunka végzése nem az ördögtől
való tett, hanem egyszerű racionális döntés: ezek az emberek el
akarják tartani magukat és a családjukat, s ezt a segélyek jelenlegi színvonala nem biztosítja, legális munkavégzési lehetőség pedig nincsen számukra. Pontosabban: a segély összege (a létminimum fele-harmada) olyan alacsony, hogy feltételezi a kiegészítő munkavégzést.
Miközben teljes mértékben egyetértünk a feketemunka „kifehérítésének” fontosságával, fel
kívánjuk hívni a figyelmet arra,
hogy legtöbbször nem egy-egy
„feketemunkásról” van csupán

segélyezett az együttműködési kötelezettségét (neki felróható okból)
megszegi. A segélyből kizárás nem
függ a szabálysértés típusától, sem
időhatárt, sem fokozatosságot (pl.
a segély felének megvonása) nem
tartalmaz. A módosítás gyakorlatilag szabad kezet ad a segélyt folyósító önkormányzatok számára a segélyből történő végleges és teljes
kizárásra, s ezzel az érthetetlen szigorral egyének és családok megélhetését lehetetleníti el.

szó, hanem a családjáról, az általa eltartott gyerekekről és egyéb
hozzátartozókról is. A segély azonnali megvonása helyett egyfelől figyelmeztetés bevezetését és
a jelenlegi fokozatos segély-csökkentés megtartását javasoljuk,
másfelől a feketén munkáltató
felelősségre vonását, illetve a
„fehérítésre” szorítást. Ebben a
most javasolt járulékcsökkentés
hasznos eszköz lehet.

Miről szól a feketemunka?

Az előterjesztés ellentmondásos
logikával azt feltételezi, hogy a
mintegy 150 ezer segélyezett
egyszerre dologtalan és feketemunkás. Ezért a szolidaritás minimumelvárásait is figyelmen kívül hagyva tesz kísérletet e csoport társadalomból való végleges
kirekesztésére.
Cinikusnak tartjuk azt az álláspontot, mely szerint az alacsony

Tudjuk, hogy a magyar gazdaság egyik égető problémája a „feketemunka”, a jogszabályoknak nem
megfelelő, nem bejelentett módon
történő munkavégzés arányának
csökkentése. Tapasztalataink és józan eszünk is azt mondják, hogy az
egyének nem szabad döntéssel választanak a legális és illegális mun-

képzettségű, így versenyképes tudással nem rendelkező, jellemzően
rossz szociális és lakhatási körülmények között, az ország állás- és
munkahiányos területein élő megromlott mentális és fizikai állapotú,
szegénységben élő emberek szabadok volnának választásaikban.
A tartósan munka nélkül lévők, évek óta rendszeres szociális segélyezettek munkához történő viszszavezetése komplex támogatást
igényel.
Az előterjesztésben foglaltak értelmében a Szociális törvény módosításával megszűnnek a 2005-ben
bevezetett beilleszkedést támogató
programok. A beilleszkedési programok keretében a települési önkormányzatok által kijelölt intézmények – jórészt a családsegítő központok – végeztek komplex, a mun-

kaerő-piacra történő visszalépést
célzó segítő munkát, a rendszeres
szociális segélyezettekkel.
A tervezett módosítás az előterjesztés szöveges részében ugyan megmegemlíti,
említi, de a megoldást célzó intéz
intéztézkedéseknél
kedéseknél már figyelmen kívül
hagyja,
hagyja, hogy a munkaképes korú
népesség
népesség egy része azért van távol
a munkaerőpiactól, mert „nincsen
munkára
munkára kész állapotban”. MegMeggyőződésünk,
győződésünk, hogy a munkaerőmunkaerő-pipiacról
acról évekkel, akár több mint 10
évvel
évvel ezelőtt kiszorult, vagy oda sosoha be nem lépett segélyezettek
„munkaképessé”
„munkaképessé” tétele komplex –
a szociális munkán, pszichológiai
és foglalkozási tanácsadáson ala
alalapuló
puló – szakmai munkát igényel, az
ő munkaerőpiacra történő visszavisszavezetésük
vezetésük „kényszermunkával” és
szankci
szankciókkal
ciókkal nem lehetséges.
Mindezek
Mindezek okán javasoljuk a beil-

3

Etika - HÁLÓ
leszkedést
leszkedést segítő programok már
elkészült
elkészült szakmai értékelésének fifigyelem
gyelembe
lembe vételét, és ennek megfe
megfefelelően
lelően módosított formában történő
megtartásukat.
megtartásukat.
A Magyar Szegénységellenes Hálózat kész arra, hogy bármely – a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők élethelyzetét
befolyásoló – koncepció előkészítésében, már elkészült jogszabálytervezet egyeztetésében részt vegyen.
Budapest, 2008. április 11.

MÁRTON
SK.
ÁRTON IZABELLA SK
IGAZGATÓ
A MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES
HÁLÓZAT KOORDINÁCIÓS TESTÜLETÉNEK
MEGBÍZÁSÁBÓL

A KOORDINÁCIÓS TESTÜLET TAGJAI:
BIRI IMRE
FARKAS ZSOMBOR
FERGE ZSUZSA
GOSZTONYI GÉZA
GYIMESINÉ FRANYÓ BORBÁLA
HORVÁTH GYULA
KIRÁLY DEZSŐ
KOCSIS ISTVÁN
KÖVÉR ÁGNES
LÉRÁNT XÉNIA
MACZNÉ PLETSER ÁGNES
MÁRTON IZABELLA
POLACSEK GYÖRGYI
RUGYAINÉ MAJOR ÉVA
SZARVÁK ÉVA
SZVOBODA ZOLTÁNNÉ IRÉN
WÉBER LÁSZLÓ

Tájékoztató az
Etikai Kollégiumról
A 3SZ Etikai Kollégiuma a szociális
munka szakmai etikai ügyeiben illetékes állást foglalni. Ennek érdekében konkrét etikai ügyekben állásfoglalásokat ad ki, melyeknek - a
személyiségi jogok betartása mellett - szakmai nyilvánosságot biztosít.
Véleményt nyilvánít a szociális
munkát érintő szakmaetikai kérdésekről.
Igyekszik megakadályozni olyan
jogszabályok megszületését és olyan szakmai gyakorlat, folytatását,
melyek gátolják az Etikai Kódex érvényesülését.
Ennek érdekében javaslatot tehet a
Szociális
Szociális Szakmai Szövetség Elnök
Elnöknökségének
ségének,
gének ha a megjelenő törvények, rendeletek, vagy a szakmai
szervezetek, illetőleg a tagegyesületek működése összeütközésbe
kerül a szociális munka etikájával.
Kapcsolatot tart fenn más rokon
vagy társszervezetek (nemzetközi
szervezetek) Etikai Kollégiumaival.
Az Etikai Kollégium 2006-ban akkreditált konferenciát indított „A
A szoszociális
ciális munka etikai dilemmái címmel”.
2007-ben négy helyszínen rendeztük meg a konferenciát:
Szeged:
2007.04.05.
Budapest:
2007.05.31.
Nyíregyháza: 2007.09.25.
Szombathely: 2007.10.16.
2008-ban további 5 helyszínen:
2008.03.26. - Budapest,
2008.05.22. - Szekszárd
2008.10.10. - Jászberény,
2008.11.20. - Csókakő,
2008.11.04. - Tatabánya.
Az Etikai Kollégium elérhetősége:
1094 Budapest, Liliom u. 8.
e-mail: 3sz@3sz.hu
Kérjük a tárgynál tűntessék fel:
„Etikai Kollégium”
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A 3 szociális munkás és az Etikai
Bizottság esete a demonstrációval
Szociális Szakmai Szövetség
1094 Budapest, Liliom u.8.
e-mail: 3sz@3sz.hu
Pataki Éva
Elnök részére
…
Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma
1094, Budapest, Liliom u. 8.
e-mail: etika@3sz.hu
Pál Tibor
Elnök részére

Tisztelt Szociális Szakmai Szövetség, Tisztelt Etikai Kollégium!
Tárgy: Kérelem vélemény megfo
megfofogalmazására,
galmazására, valamint állásfoglalás közzétételére a tekintetben,
hogy a nyíltan radikális, szélsőséges utcai demonstráción való aktív
részvétel
részvétel összeegyeztethetőösszeegyeztethető-e a
szociális
szociális munkás munkakörben vavaló tevékenységgel, különös tekintettel
tettel a Szociális Munka Etikai Kódexében
dexében foglaltak maradéktalan
érvényesítése
érvényesítése szempontjából?
Beadvánnyal fordulunk a Szociális
Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumához egy konkrét helyzet bemutatásával, mellyel azt szeretnénk elérni, hogy szakmai párbeszéd alakuljon ki a szociális szférában dolgozó szakemberek körében arról,
hogy a szélsőséges meggyőződés
megjelenítése, valamint a radikális,
rendzavarásba torkolló, szélsőséges utcai demonstráción való részvétel meddig értelmezhető úgy,
hogy a szociális munkás, mint magánember él a véleménynyilvánítás
szabadságának jogával?
A kialakult helyzet ismertetése:
a … 3 fő, szociális munkás munkakörben dolgozó munkatársa 2008.
07. 05. a „Meleg Méltóság Menet
2008” ellen, az egyszerre több, radikális és szélsőséges véleményt
megfogalmazó csoportok és magánszemélyek által szervezett utcai
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demonstrációkon vettek részt.
Az egyik szociális munkást a Btk.
271. § (1) bekezdésébe ütköző és
aszerint minősülő garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt, a személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása során … Rendőrkapitányság épületben előállították, mint gyanúsítottat
hallgatta ki a nyomozó hatóság, …
szakmai vezetőjét személyesen tájékoztatta arról, hogy egy felállított
kordon előtt tartózkodott, mely mögött rendőrök álltak. Egyszer csak
azt látta, hogy a rendőrök megindulnak felé. Ekkor arcára csuklyát
húzva megfordult és futásnak eredt, de a rendőrök hátulról elkapták és megbilincselték, majd előállították. Arra kérdésre, hogy miért
ment oda, és mit csinált ott, elmondta: „...és álltam ott és kiabáltam, … hogy „mocskos buzik”, mert
nem szeretem a buzikat. Én a rendőröket nem szidtam...”
A … másik 2 fő szociális munkás
munkakörben dolgozó kollégája
részt vett azon a rendezvényen,
melynek szervezője és vezetője
nyíltan vállalja saját radikális meggyőződését. Az egyik kolléga a homoszexuális személyek provokatív
viselkedésével való egyet nem ér-

tése miatt tartja részvételét, mint
saját véleményének kifejezését jogosnak. A másik kolléga a magyarságot romboló politikai tendenciák
miatt érzett veszélyérzete miatt
tartja részvételét, mint véleményének ilyen formában való kifejezését
jogosnak.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által nyilvánosságra hozott „Vezetői összefoglaló”, részletesen beszámol a 2008. július 5-én
tartott rendezvényekről és rendzavarásokról (www.kormanyszovivo.hu). Többek közt említést tesz
arról, hogy internetes weboldalak
előzetesen, folyamatosan rasszista, homofób, antiszemita jelszavak
hangoztatása mellett olvasóit arra
hívta fel, hogy a Meleg Méltóság
Menet felvonulását a felvonulók elleni fizikai erőszakkal akadályozzák
meg, a felvonulókat alázzák meg. A
felvonulók ellen alkalmazható, pl.
tojások festékkel történő megtöltésére és más eszközök késztésére
tettek javaslatot. Az egyik demonstráción, az elhangzott beszédekben
a másságukat vállalók „megverésére” szólították fel a megjelenteket.

Megfogalmazott kérdéseink:
Vajon, a szociális munkás munkakört betöltő munkatársak, szorosan az általuk betöltött munkakörrel összefüggésben vizsgálva, a
jogviszonyon kívüli magatartásukkal a közalkalmazotti jogviszonyukhoz, a munkakörükhöz, beosztásukhoz méltó magatartást valósítottak-e meg?
Vajon, a szociális munkás munkakört betöltő munkatársak szakmaetikai szempontból kifogásolható
magatartást valósítottak meg?
Tisztelt
Szociális Szakmai Szövetség!
Kérjük, hogy a Szociális Szakmai
Szövetség Etikai Kollégiuma nyilvánítson véleményt a beadványban
leírt és megismert helyzetre vonatkozóan!
Kérjük, hogy a Szociális Szakmai
Szövetség a megfelelő tájékozódás
után, az általános szakmai szempontokat figyelembe véve fogalmazzon meg állásfoglalást és tegyen határozott lépést állásfoglalásának közzététele érdekében!
Végül fontosnak tartjuk kijelenteni,
hogy …. a megalakulása óta azt
vallja, hogy csak akkor tud sikeresen működni, ha úgy tud hátrányos

Az Etikai Kollégium eljárási – folyamatábrája
Az eljárás időtartama maximum 3 hónap
(0)
eljárás
kezdetének
napja

Beérkezik a
kérelem

8 munkanap

15
nap

30 nap

45 nap*

Következő kollégiumi ülés

Azt követő kollégiumi ülés

Döntést
követően,
minél előbb

Elnök
+ Titkár

Elnök

Ügyfelelős

Ügyfelelős

Kollégium

Kollégium

Titkár

Ügyfelelős
elkészíti a
kivonatot,
értesíti a
bepanaszoltat

Bepanaszolt
reakciójának
bevárása,
Ügyfelelős
döntése további meghallgatásról,
vagy az indítvány elkészítése

Indítvány előterjesztése, megvitatása, a kollégium döntése az
ügy érdemében,
vagy további
meghallgatásról

Ha az előző ülés
további meghallgatást rendelt el,
az e szerint elkészült indítvány
alapján döntés
az ügy érdemében

A kollégium
véleményének megküldése,
állásfoglalásának közzététele

Kérelem
elnöki vizsgálata, formalevél az
eljárás megindításáról

Kérelem
elnöki vizsgálata, eljárás elutasítása, kérelmező értesítése

Ügyfelelős
kijelölése

Kérelmező elnöki elutasítás elleni
panasza

Kérelmező panaszának vizsgálata, eljárás lefolytatásának elrendelése, ügyfelelős kijelölése, kérelmező értesítése
Kérelmező panaszának vizsgálata, és az eljárás
lezárása annak elutasításával, kérelmező értesítése

Kérelem elnöki vizsgálata, eljárás elutasítása, kérelmező értesítése.
Kérelmező nem él panasszal, az eljárás lezárul.
*A postai ügyintézés miatt hosszabb lehet, de a késedelem méltányosan bírálandó el.
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helyzetű fiatalok felé fordulni, ha a
nyitottság és a sokszínűség befogadása megfelelő alapot biztosít az
intézmény működéséhez. Az átlagostól való eltérés elfogadása, a tolerancia, a nyitott ház-jelleg előfeltételei egy modern szemléletű szociális-kulturális munkának. Ezzel a
szervezeti, szakmai filozófiával azonosul az … is.
Budapest, 2008. július 15.

A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának
ÁLLÁSFOGLALÁSA
Állásfoglalásunkkal egy szervezet
kérésnek teszünk eleget.
A szervezet, vélemény megfogalmazására és állásfoglalás közzétételére kérte az Etikai Kollégiumot,
arra vonatkozóan, hogy mi a véleménye a szociális munkások szélsőséges utcai demonstráción való
aktív részvételéről.
Megítélésünk szerint ez a cselekmény érinti a Szociális Szakmai
Szövetség, Szociális munka Etikai
Kódexének alábbi pontjait és a felsorolt Egyezményekben foglaltakat.
Kódex 2. A Szociális munka Etikai
Etikai
Kódexe
Kódexe az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára,
latkozatára, az ENSZ a Gyermek JoJogairól
gairól szóló Egyezményre, az Emberi Jogok Európai Egyezményére valvalamint a Szociális Munkások Nemzetközi
zetközi Szövetségének Szakmai
Kódexére
Kódexére támaszkodik.
Néhány pont az „ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata”-ból:
1. cikk
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga
van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy
viseltessenek.
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2. cikk
Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre,
nemre, nyelvre, vallásra, politikai
vagy bármely más véleményre,
nemzeti vagy társadalmi eredetre,
vagyonra, születésre, vagy bármely
más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és
szabadságokra.

19. cikk
Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a
jogot, hogy véleménye miatt ne
szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen
híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.
Egyezmény az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről
14. cikk - Megkülönböztetés tilalma
A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás,
politikai vagy egyéb vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell
biztosítani.
17. cikk - Joggal való visszaélés
tilalma
Az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy
az bármely állam, csoport vagy személy számára jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy
olyan cselekedet végrehajtására, amely az Egyezményben foglalt jogok és szabadságok megsértésére
vagy pedig az Egyezményben meghatározottnál nagyobb mértékű
korlátozására irányul."

Kódex 3. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában résztvevők
értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és
kiteljesítését szolgálja.
Nehezen definiálható az a magatartás, mely szerint a szociális
munkás a munkahelyén segíti, támogatja - nemre, fajra, szexuális orientációra tekintet nélkül - a rászorulókat, eközben a munkaidején
kívül ezzel ellentétes értékeket
képviselő, szélsőséges demonstrációban, tevékeny módon részt vesz.
Kódex 8. A szociális munkás tiszteletben
letben tartja minden ember méltó
méltótóságát,
ságát, értékét, jogait, céljait és
szándékait.
szándékait.
Az emberi méltóság tisztelete olyan
általános alapérték a szociális
munkában, amit munkaidőn túl
sem lehet figyelmen kívül hagyni.
A fentiek alapján, véleményünk
szerint - az ügyben érintett szociális
munkások - megsértették a szociális munkás szakma, etikai alapelveit, értékeit és normáit.
Alapvetően megingatták a szociális
munka, mint szakma tekintélyét, a
szociális munkás, mint segítő szakember hitelességét.
Ezekből következően szakmai alkalmasságuk megkérdőjelezhető,
ami azonban már munkajogi kérdés, amely nem a Kollégium kompetenciájába tartozik.
Budapest, 2008. október 2.

A SZOCIÁLIS
ZOCIÁLIS SZAKMAI
ZAKMAI SZÖVETSÉG
ZÖVETSÉG
ETIKAI
TIKAI KOLLÉGIUMA
OLLÉGIUMA
< 3sz@3sz.hu >

Etika - HÁLÓ
„ Miről hozzak igazolást?”
( AZ ÜGYESKEDŐ )

„Aktív segély” szvit
( Szvit = különálló, mégis
összefüggő tánctételek )
A zenészek, és a táncosok csak a
képzelet teremtményei. Minden
összefüggés, vagy hasonlóság a valósággal csak a véletlen műve…)
„ Aktív segélyen vagyok. ”
( A TUDATOS )
Mindent tud, amit a segély kapcsán
tudni kell: társadalombiztosítási bejelentést, kedvezményes BKV bérletet, felülvizsgálat rendjét, érvényesség idejét, jogerőt, fellebbezést, stb. Kapcsolattartásra hamarabb érkezik a családsegítőbe, mint
ahogy határozatának másolata
megérkezik, hivatalos úton. Együttműködésre kész, tarsolyában előre
kész válaszok: „Igen, keresem a
munkát. Aktívan. Szinte naponta.
Bármilyen munka jó lenne nekem
…, stb.”
„Tudja, én aktív segélyen vagyok.”
„Sose gondoltam, hogy ide jutok.”
( A PANASZOS )
Egy hosszabb egybefüggő időszak
(20-30 év) után, amit ugyanazon a
helyen töltött el, csődbe ment a
munkahelye, ami élete első és egyetlen munkahelye volt. Váratlanul, hirtelen az utcán találta magát.
Képtelen beletörődni az elvesztésbe, új, más munkahelyre gondolni.
Fő beszédtémája a volt munkahely.
Minden újabbat ahhoz hasonlít.
Mára kialakult életszínvonaláról
egyre jobban lecsúszik. Elkeseredett és panaszos. Semmi vigasztalót nem lát, nem hall meg. Az átképzésnek ellenáll.
„Ez a pénz nagyon kevés! Ebből
nem lehet megélni. Semmire nem
elég, higgye el!”

Tudja, mit jelent. Készült rá. A feltételeket könnyedén teljesíti: ”Csókolom, mennyiről hozzak jövedelemigazolást, hogy kijárjon ez nekem?
Hányan is lakunk együtt? Vagy épp
külön?”
Az egy főre eső családi segélyezés
tarifáinak számolásában otthonosan mozog, kitöltött, kész igénylőlappal, és mellékletekkel érkezik.

Közben eladni próbálja a lakását,
hogy a hitel levonása utáni maradék pénzéből szerényebb lakást vehessen. Nem hajlandó korábbi állásához képest rosszabb állást elvállalni.

”Mit gondol, ebből meg lehet élni?
( A TÁMADÓ )
Rám szól, ne írjam be azt, hogy érettségije van. Annak az előnyét sohase érezte, ezért inkább letagadja. Mit tudnak arról a „gazdagok”,
hogy mit kell ügyeskednie a megélhetésért, mennyi megalázó helyzetet kell átélnie?
Hibásak a szülei, mert nem adtak
biztosabb szakmát a kezébe. Hibás
az utolsó munkáltató, mert őt kirúgta, bár közös megegyezéssel (?!) távozott utolsó munkahelyéről. Hibás
a környezete, ahol nem kap megfelelő védelmet. Hibás a kormány,
mert nem gondoskodik új munkahelyekről.
„ Most jövök egy állásinterjúról. ”
( AZ ÁLLÁSKERESŐ )
Minden lehetőséget megragad.
Kérdez, tájékozódik, utánajár minden lehetőségnek.
Önéletrajzaival folyamatosan bombázza a munkahelyeket.
Ismerősi körét mozgósítja, vallja,
hogy Magyarországon csak az ismerősi hálózat segíthet munkához
bárkit.
Átképzést vállal, most fejezte be a
Munkaügyi Központ tanfolyamát,
jelentkezett egy másikra is.
„ A tartalékaimból élek. ”
( A JELZÁLOGOS )
Diplomás, háromszobás lakására
jelzáloghitelt vett fel, és abból egészíti ki a korábbi életszínvonalához
a kiadásait.

Etikai dilemmáim
a segélyezés kapcsán…
43. pont.
Amennyiben a szociális munkás tudomására jut a kliens jogvédelme,
bántalmazottsága, vagy függő, kiszolgáltatott helyzetével való viszszaélés, vizsgálatot kezdeményezhet, és az Etikai Kollégiumhoz fordulhat bejelentéssel.”
Naponta többször jut tudomásunkra illegális munkavégzés, bejelentés nélküli alkalmazás. Új, ismeretlen „munkajogi” kategóriát vagyunk
kénytelenek felfedezni a mindennapokban: próbanap, próbahét,
próbahónap
próbahónap,
bahónap amit fizetés és írásbeli szerződés nélkül végeztetnek
ügyfeleinkkel.
Előfordul, hogy éppen a hónapok,
évek óta tartó fekete munkavégzését árulja el nekem.
A becsületes kliens megmondja. A
kevésbé becsületes ügyfélről pedig
a jelekből látjuk. (Csak este 6 után
ér be, kifejezetten jólöltözött, álláskereső klubban sose látjuk, és az
egyéni tanácsadás sem érdekli,
stb.)
A becsületes „megmondóst” büntessem bejelentéssel az önkormányzat felé?
A kevésbé becsületes „meg nem
mondóst” kíméljem a bej el e n té stől ?
Szociális
rendőrség
szerepet játszszak?
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Ugyanakkor tudom, hogy egy jobb
ellátórendszer, és a valódi rászorultak érdekében meg kellene szabadulni a potyautasoktól, ügyeskedőktől. A valóban rászorultak számára biztosítani a szerény, de tényleges megélhetést biztosító rendszeres szociális segélyt.
A hozzánk rendelt tartós munkanélküliek segítését nehezíti a köteleTovább növeljem a kiszolgáltatottságát, hiszen a bejelentés elmulasztása nem az ő lelkén szárad?
Figyelmeztessem az együttműködési kötelezettség betartására, az érvénybe lévő törvényi szabályozásra,
hogy ő is büntetésre számíthat egy
munkaügyi ellenőrzésnél? Mindkettőt megteszem, de többre kötelezhető vagyok-e?
12. pont
A szociális munkás a kliens kiszolgáltatott helyzetével nem él vissza.
Munkája során a segítségnyújtás a
döntő. Csak ennek részeként, az
együttműködés érdekében végez
kontroll tevékenységet-különös
tekintettel – az együttműködésre
kötelezett kliensekre.
Ha a bejelentésem kapcsán elveszti a megélhetését, akkor hozzám,
mint segítőhöz fog fordulni, ha már
tényleg nehéz helyzetbe került?
Aligha.
Ez a kontroll szerep mennyire egyeztethető össze a segítségnyújtással?

zés miatt érzett ellenállásuk, amit
pozitív erővé alakítani nem könnyű.
Eltelik egy kis idő, mire úgy érkeznek hozzánk, hogy a segítő szándékot elhiszik, és feloldódnak.
Minden nehézség, és etikai dilemma ellenére a szociális munka eszközrendszere mégis a leghivatottabb a tartós munkanélküliek gon-

dolgozni nem akaró egyén, tehát
nem feltétlenül önhibából marad ki
a munkaerőpiacról. Szakképzett,
és alkalmazkodni képes munkaerő
hiányzik a piacról, ennek képzése
pedig a szociális munkások feladata (is).
Az önkormányzatok többnyire a
családsegítőket bízták meg az aktív
korú rendszeres segélyezettekkel
való kapcsolattartásra. De külön
forrásokat ehhez a munkához nem
biztosítottak.
Többnyire úgy érzik magukat a szociális munkások, mint akiket muníció nélkül menesztettek a frontvonalra, napi találkozásra ezekkel a
problémákkal.
Elektronikus háttér, közös adatbázis elérhetetlen távolságokra van
tőlünk. Ugyanakkor azt is tudjuk,
hogy nem lehetséges egy foglakoztatási problémát csupán szociális
eszközökkel megoldani, és a hiányokat pótolni.
Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének küszöbön álló megváltoztatása, módosítása kapcsán
törnek elő belőlem ezek a gondolatok.
Jelenleg száznál több aktív korú

14. pont
A kliens és a szociális munkás
kapcsolata a bizalmon alapul.
Mennyire tárja fel nekem a valós
problémáit, ha a kontroll tevékenységemet megérti, és komolyan veszi?
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dozásához. (Egyéni, és csoportmunka keretében, készségfejlesztés, tanácsadás, egyéb beilleszkedési programok útján.)
Ha elhinnénk végre, hogy a jelenben elhanyagolt humán erőforrás a
jövőben nekünk, a társadalmunknak fog kárt okozni, akkor világos
lenne az is, hogy erre több forrást
kellene biztosítani.
Igaz, ez a munka nem ígér látványos sikereket, gyors „megtérülést”, és társadalmi megbecsültsége is igen alacsony.
Pedig egyre nyilvánvalóbb még a laikusok számára is, hogy a munkanélküli nem egyértelműen lógós,

rendszeres segélyezett kliens tartozik egy szakemberhez. Hozzájuk
rendelve ezek az etikai dilemmák,
napi találkozásban ilyen, és ezekhez hasonló történetekkel.
Ezek egyenként lezárt, váltakozó
hangulatú, de mégis összetartozó
történetek, táncok.
Mint egy szvit.

VINCZE ERIKA
< ertedveled@vipmail.hu >
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A konkrét kérdések úgy fogalmazódtak
zódtak meg, hogy:
(1.)
Kötelezheti-e az önkormányzat
vagy a szociális bizottság a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálat
családgondozóját arra, hogy a segélyezettek számára megítélt segély teljes felhasználása alatt ellenőrző funkcióban jelen legyen?
Ha igen, akkor melyek ezek az
esetek?

„HATÓSÁGI
ATÓSÁGI KÖTELEZÉS
KÖTELEZÉS”
A Szociális Szakmai
Szövetség állásfoglalása
Az elmúlt időszakban több kérés érkezett a Szociális Szakmai Szövetséghez azzal, hogy mondjunk szakmai véleményt arról az egyre terjedő gyakorlatról, mely szerint a különféle pénzbeli ellátások, segélyek
átvétele, felhasználása és elszámoltatása a fenntartó önkormányzatok szóbeli elrendelése alapján,
a gyermekjóléti szolgálatok, és családsegítő szolgáltatások családgondozóinak ellenőrző felügyeletével
történhet csak meg. Akadt olyan település, ahol a segélyt megállapító
határozatban foglalják azt, hogy az
érintettek csak a családgondozó jelenlétében, és vele szoros elszámolásban vehetik fel és költhetik el a
megállapított összeget, még olyan
esetekben is, amikor a jogosult egyéb más kapcsolatban nincs sem
a gyerekjóléti, sem a családsegítő
szolgáltatásokkal.
Miután az ilyen jellegű helyzetek
szorosan összefüggnek minden érintett jogbiztonságával, illetve számoltunk a fenntartóktól való egzisztenciális kiszolgáltatottsággal, valamint az ilyen eljárások sokkal gyakrabban fordulnak elő, mintsem arról a szakmai nyilvánosság tudomást szerezhetne, a Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalásban teszi közzé a véleményét.
Továbbá ahhoz, hogy kellő alapot
adjunk az állásfoglalásban megfogalmazott érveknek, a pénzbeli ellátások családgondozók általi ellenőrzésének jogi, etikai és szakmai
oldalát is igyekszünk megvilágítani,
amely érdekében a jogi szakértők,
az Etikai Kollégium és az érintett
szolgáltatások elismert szakembereinek a véleményét is kikértük.

Az első kérdésre adott válaszunk,
hogy a családgondozót sem az önkormányzat, sem a szociális bizottság nem kötelezheti arra, hogy a
segélyezettek számára megítélt
pénzbeli ellátás teljes felhasználása alatt felügyelőként, elszámoltatóként legyen jelen.
(2.)
Mindez sérti-e a család vagy a családgondozó személyiségi jogait ?
A 2. és 3. kérdésre a válasz az előzőekből következik. Ez a bánásmód
sérti a családok és a rászorultak alapvető személyiségi jogait, illetve
egyértelműen ellentétes a gyermekvédelemre vonatkozó alapelvekkel, a gyermekek jogaival, vagyis: jogszabály-ellenes!
(3.)
Kötelesek a családgondozók az ilyen határozatoknak eleget tenni?
A válasz ezért a 3. kérdésre is csak
az lehet, hogy nem köteles az ilyen
felhívásnak sem a gyermekjóléti,
sem a családsegítő családgondozója eleget tenni!
Jogi, törvényességi vélemény
Indokolás:
Az Alkotmány és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt) 6.§ (2) pontja
szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját
családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
A törvény előírja azt is, a szülő ololdaláról jogként fogalmazva meg,
hogy a gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését

segítő ellátásokról tájékoztatást,
neveléséhez segítséget kapjon.
A törvény meghatározza, hogy a
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni
mészetbeni és személyes gondos
gondosdoskodást
kodást nyújtó gyermekjóléti alap
alapel
lapelellátások,
látások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A Gyvt a pénzbeli és a természetbeni ellátásokkal összefüggésben kiemeli, hogy a jegyző állapítja meg a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,
vezményt, míg a települési önkormányzat
mányzat képviselőtestülete a törvényben,
vényben, illetve az önkormányzat
rendeletében
rendeletében meghatározott felté
feltétételek
telek szerint rendkívüli gyermek
gyermekmekvédelmi
védelmi támogatást nyújthat.
A törvény szerint a települési önkormányzat
képviselőtestületének
döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi
mekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett
gyermekek
gyermekek számára. Meghatározza
ugyanakkor, hogy a természetbeni
ellátás lehet:
• az általános iskolás gyermekek
tankönyv- és tanszerellátásának
támogatása,
• a tandíj,
• egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj,
• illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
Az önkormányzatnak rendeletében,
vagyis jogszabályban kell tehát
meghatároznia, mikor, milyen esetekben van lehetőség a támogatás
természetben történő nyújtására.
A gyermekjóléti szolgáltatás rendeltetésével ellentétes, hogy az önkéntesen igénybe vehető, a családok számára alapellátásként bizto-

sított szolgáltatáshoz bármilyen
megkülönböztető, megszégyenítő
kötelezettség társuljon. Más kérdés
a védelembe vett, veszélyeztetett
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családok esete, amikor már a családsegítés is hatósági kötelezésen
alapul. Itt is előírja a jogszabály azonban azt, hogy csak a helyi rendelet által pontosan szabályozott
módon lehet a pénzbeli ellátást természetbeni ellátás formában biztosítani, de még itt sincs lehetőség
arra, hogy a felhasználást ellenőrizni lehessen!
Ugyanez vonatkozik az 1993. évi
III. (Szoc. tv.) törvényben meghatározott bármelyik pénzbeli ellátására
is, mert a törvény egyetlen rendelkezése sem tartalmaz feljogosítást
a pénz felhasználás ellenőrzésére.
A 3Sz Etikai Kollégiumának
véleménye
A gyermekjóléti szolgálat kontroll
funkciója kizárólag a védelembe
vételi határozatban foglaltak alapján lehetséges, amely határozatban
előírhatja a jegyző az ügyfélnek, kliensnek azt, hogy vegyen igénybe életmód-tanácsadást, esetleg adósságkezelési tanácsadást, amit nem
a gyerekjóléti szolgálat nyújt.
Az 1997.évi 31.tv.68.§ (3): (3) A
védelembe vétellel egyidejűleg a
gyermek gondozásának folyamatos
segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása
érdekében a települési önkormányzat jegyzője a gyermek részére a
gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki.
Az említett két támogatási forma esetében lehetősége van az Önkormányzatnak arra, hogy természetben adja a segítséget, illetve közvetlenül a kliens helyett fizessen ki
szolgáltatásokat adósságkezelési
szolgáltatás keretében. (Pl.: étkezési díj, közműszámla, bolti tartozás,

stb.) A támogatást adó Önkormányzat ellenőrző funkcióját is gyakorolhatja, de nem a segítő szakembereken keresztül, kivéve, ha ehhez a
kliens és a szakember is hozzájárul, de akkor javasolt azt a gondozási tervben írásba foglalni. (Elképzelhető a helyzet pl. egy gyógyulást
választó addikt betegnél, de csak
megállapodásban és csak addig, amíg az feltétlenül szükséges, vagy
egy gondnoksági procedúra alatt lévő kliens esetében, amíg erre feltétlenül szükség van). A lehetséges
élethelyzetet egyedileg szükséges
tekinteni, általánosítani sosem javasolt.
A fentiek alapján nem látjuk indokoltnak
koltnak azt, hogy az önkormányzat
által
által adott segélyt a gyermekjóléti
munkatárs
munkatárs vegye fel és igazolja anan-

nak elköltését. Ha ez a gyakorlat
válna
válna általánossá, akkor éppen azt
a célt veszítenénk el, hogy a családgondozás
ládgondozás a veszélyeztetés elhá
elháhárítását
rítását célozza meg azzal is, hogy
segíti
segíti a klienst az önálló, nem veszélyeztető,
szélyeztető, hanem felelős magatartás elsajátítására.
A családgondozásba beletartozhat
a kliens pénzhasználati szokásainak áttekintése, ha szükséges mó-

dosítása, de ez együttműködésben
(ha a kliens is beleegyezik), nem
pedig hatalmi szóval történik.
Az önkormányzati szociálpolitika
helyes, ha nem áll meg a segélyezésnél, hanem javasolja a kliensnek a személyes gondoskodás formáinak igénybe vételét is, de kötelezni őt erre csak gyermekvédelmi
gondoskodásban (védelembe vétel), vagy a rendszeres szociális segély megállapításával kapcsolatban
lehet. Ezzel sem létesül alá-fölé
rendeltség a segítő és a kliens
közt, hanem a segítő-támogató
funkció kell, hogy domináljon, azzal
a határozott közléssel a kliens felé,
hogy akadály esetén azt a hatóságnak, az önkormányzatnak jelezni
kell.
Semmiképpen nem tartjuk elfogadhatónak azt, ha a szakemberrel
még kapcsolatban sem lévő kliens
kontrollálását írja elő az önkormányzat, csak, mert a kliens pénzbeli támogatást kért.
A témához vágó etikai cikkelyek
(A Szociális Munka Etikai Kódexe):
(3.) Az Etikai Kódex a szociális
munka folyamatában részt vevők
értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és
kiteljesítését szolgálja. Elősegíti a
szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és
azok feloldását.
(6.) A szociális munkás felelőssége
a kliensekkel, a munkatársakkal, a
munkaadókkal, az egyéb szakmák
képviselőivel való együttműködésre
terjed ki.
(8.) A szociális munkás tiszteletben
tartja minden ember méltóságát,
értékét, jogait, céljait és szándékait.
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szivitással reagálnának az így létrehozott élethelyzetben.

(12.) A szociális munkás a kliens kiszolgáltatott helyzetével nem él
vissza. Munkája során a segítségnyújtás a döntő. Csak ennek részeként, az együttműködés érdekében
végez kontroll tevékenységet - különös tekintettel - az együttműködésre kötelezett kliensekre.

A tervezett lépések bevezetése az
országban kialakult súlyos társadalmi feszültségeket is fokozná,
mely enyhén szólva sem lenne szerencsés.

(14.) A kliens és a szociális munkás kapcsolata a bizalmon alapul.
(17.) A kliens megválaszthatja a
szociális munkást, amennyiben az
intézmény működése ezt lehetővé
teszi. A szociális munkás - szakmai
megfontolás után, és/vagy összeférhetetlenség esetén - megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy,
hogy gondoskodik a kliens további
szakmai segítéséről.
(18.) A szociális munkás arra törekszik, hogy elhárítson, kiküszöböljön
és elkerüljön minden olyan befolyásoló tényezőt, amely a tárgyilagos munkavégzését gátolja.
(43.) Amennyiben a szociális munkás tudomására jut a kliens jogsérelme, bántalmazottsága, vagy függő, kiszolgáltatott helyzetével való
visszaélés, vizsgálatot kezdeményezhet, és az Etikai Kollégiumhoz
fordulhat bejelentéssel.
Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben nem sikerül helyben
megoldani a dolgot, az érintett családokkal egyeztetve, a család bírósághoz fordulhat. A másik lehetőség, hogy írásos panaszt lehet tenni a Regionális Közigazgatási Hivatal Megyei Kirendeltsége Törvényességi Ellenőrzési Főosztályánál,
továbbá Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalához lehet fordulni a helytelen joggyakorlat miatt.

Budapest, 2008. április 3.

PATAKI
VA
ATAKI ÉVA
Elnök
Szociális Szakmai Szövetség
< vapataki@yahoo.com >

„A nép hangja”
– Reflexió – avagy mit gondolnak
az érintett családgondozók
a családi pótlék felhasználásáról
Megdöbbenéssel fogadtam az elmúlt időben a hírt, hogy a jogalkotó
tervei szerint a veszélyeztetett
gyermek esetében a családi pótlék
egy meghatározott részét a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezelje, valamint gondoskodjon
annak a jogalkotó által meghatározott célra történő felhasználásáról.
A hír hallatára elkezdtem gondolkodni, hogy a végrehajtásának jelenleg milyen jogszabályban rögzített lehetőségei vannak. Megítélésem szerint csak abban az esetben
kivitelezhető, ha a szülő(k) részére,
„érdekében” a Gyámhivatal ügygondnokot rendel ki. Tehát a tervek
szerint a családgondozó egy személyben lesz családgondozó és
ügyondnok? Ha ez így van, akkor a
jogalkotó miért a gyermekjóléti
szolgálatokhoz telepítené a feladatvégrehajtást, hiszen erre már
van dekoncentrált szerve (Gyámhivatalok).
A gyermekjóléti szolgálatok több
mint egy évtizede folyamatosan
hallatják hangjukat, hogy elhibázott szakmapolitikai lépés az intézményt, a családgondozót a „hatóság kinyújtott kezeként” használni,
hiszen ez nem egyeztethető össze
a szociális munka alaptéziseivel.
Meggyőződésem, hogy a tervezett
lépések nagymértékben ellehetetlenítenék a családgondozó munkáját a veszélyeztetett gyermekek
családjai körében. Véleményem
szerint a családon belül is komoly
károkat okozhatna a döntés, hiszen még kiszolgáltatott helyzetbe
hozhatja a gyermeket, a belátási
képességében csökkent szülők pedig nagy valószínűséggel, agresz-

VARGA SÁNDOR
családgondozó, szociális munkás
< zugloi.csaladsegito@chello.hu >
Családgondozóként „csak” 8 éve
dolgozom
dolgozom a rendszerben. Fő tevékenységem a gyermekjóléti szolgáltatás. Mivel az évek alatt a szakellátott gyermekek és szüleik gondozására specializáltam magam, ebbe a kategóriába tartozik a legtöbb
kliensem. Elsődleges feladatom a
család segítése, hogy újra alkalmasak legyenek saját gyermekeik nevelésére. Egyik legérzékenyebb
pont a gondozásban a család anyagi helyzete. A klienseim szakellátásba bekerülő gyermekeinek szülei a legtöbb esetben a bekerülés
előtt is a gyermekek családi pótlékából és az utánuk felvehető különböző szociális ellátásokból tartotta fenn a családját és bérleményét. A gondozás folyamatában a
családnak képessé kell válnia arra,
hogy munkából szerezze meg a
család fenntartására szükséges anyagi keretet, gyermekeit megfelelően nevelje. Egyszóval azt is
mondhatom, hogy teljesen öngondoskodóvá és cselekvőképessé
kell válnia. Abban az esetben, ha a
családi pótlék még egy bizonyos részét is nekünk, családgondozóknak
kell beosztanunk, ez a szülő cselekvőképességének a korlátozását
eredményezi. Nem én vagyok a
megfelelő szerv arra, hogy az amúgy cselekvőképes felnőttet korlátozóan cselekvőképessé nyilvánítsam, és kezeljem. Sem emberileg, sem szakmailag nem tartom
elfogadhatónak ezt a lehetőséget,
és nem is tartom magam alkalmasnak ennek a feladatnak a kivitelezésére. Vegyük sorba:
• a családgondozó egyetlen eszköze a személyisége és szaktudása;
• a családgondozás bizalmi alapon tud csak működni;
• a családokat, szoros anyagi
kontroll mellett, nem lehet
„éretté” tenni az önálló tudatos
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és felelősségteljes családi életvitelre;
• az önálló döntéshozatalának a
jogában korlátozza, illetve azt
kérdőjelezi meg;
• az együttműködési kötelezettség elveszti eddigi ösztönző
hatását, motiváltságát és helyét
az anyagi kérdések veszik át.
Félő, hogy a szülő nem azért fog együttműködni, hogy a családban
felmerülő működési zavarok megszűnjenek, hanem az anyagi források megszerzése érdekében.
Ugyanakkor véleményem szerint alkotmányos kérdéseket is felvet,
hogy az alanyi jogon
járó családi pótlék megszerzése
esetenként diszkriminatív megnyilvánulással
sújtja azokat a klienseket, akik a látókörünkbe kerülnek.
Azt a tényt sem szabad elfelejteni, hogy
ugyanannak a családgondozónak kell kezelnie a pénzt, akinek a
javaslatára a gyermekeket a családból kiemelték, és esetenként ezért a család elvesztette az egyetlen bevételi forrását.
Problémaként felmerül az a tény is,
hogy esetenként, a szülők a gyermek bekerülését követően megfenyegetik a családgondozót, van
hogy életveszélyesen. Nem vagyok
arra kiképezve, hogy - adott esetben, ha úgy ítélem meg, hogy amire a család kér pénzt, nem indokolt, és nem a gyermek érdekeit
szolgálja - a fenyegetés beváltását
megakadályozzam.
Végiggondolandó az is, hogy lehete egy szolgáltató intézmény - megfelelő szakképzettség és eszköztár
nélkül - kifizető hely?!
A magam részéről szeretnék megmaradni a saját szakmámban, és
továbbra is személyiségemmel és
szaktudásommal segíteni a családokat, anyagi érdekeltség nélkül.
REISCH JUDIT
családgondozó,
gyermekvédelmi tanácsadó
< zugloi.csaladsegito@chello.hu >
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Sok, általunk gondozott család eegyedüli
gyedüli bevételi forrása a gyermekek után járó anyagi juttatás. Ám,
ha van is munka után járó jövedelme, a családi pótlék fontos bevételi
forrás. Ennek érkezésére már üres
lehet a családi kassza, és ezt felfokozott hangulat kíséri.
Központunkra, de általában a családsegítőkre - a romló szociális
helyzet miatt - nagy nyomás nehezedik. Tapasztalataink szerint az
emberek itt borítják ki az
évek óta

felhalmozódó,
egyszer csak túlcsorduló lelkiés anyagi problémáikat. Ránk, akiknek kevés, vagy éppen semmi
eszközünk nincs ezek orvoslására.
Ennek ellenére igyekszünk partneri
kapcsolatot kialakítani klienseinkkel és problémáikat a megfelelő
szervek felé képviselni. Gyakran
érezzük magunkat két oldalról szorongatva, egyrészt klienseink, másrészt a különböző intézmények
által.
Ennek fényében szokatlanul hangzik az elképzelés, hogy majd itt, a
Központban történik a családi pótlék kifizetése. Ráadásul ez felvet
pénzkezelési, biztonságtechnikai
problémákat is. A legfőbb problémának azonban azt látom, hogy sérülhet, vagy nagy feszültséggel terhelődik meg a klienseinkkel kialakított meghitt bizalmas kapcsolatunk, mert ezek után együttműködésünk a pénz körül forogna, és
minden más a háttérbe szorulna.
Az sem elképzelhetetlen, hogy uzsorások zsarolásának és követelésének lennénk kitéve.
Mindent összevetve nem tartom jó
elgondolásnak a gyermekjóléti

szolgálatok pénzkifizető hellyé történő kialakítását. A Központunkban folyó munka is sérülne ezáltal,
és a kollégák pénztárossá alacsonyodnának.
KÁLMÁN ZOLTÁN
családgondozó, szociális munkás
< zugloi.csaladsegito@chello.hu >
Ez a rendelet – bevezetése esetén
– minimum
minimum 4 családot és 17 gyergyermeket
meket érintene jelenlegi klienseim
közül. A családokkal igen nehéz
lenne az együttműködés ettől
fogva, hiszen a szülőket is gyerek
minőségbe kényszeríti, ami megnehezíti az egyenrangú felnőtt
párbeszédet és kiszolgáltatottá
is teszi a klienst. A családi pótlék összege ezeknél a családoknál a megélhetés minimumát biztosítja, nehéz ezt az
összeget nem a gyermekre
költeni, hisz havonta, csupán
az étkezés költsége meghaladja gyerekenként a
13.000 Ft/főt és ehhez járul még a rezsi, a lakhatás
költsége.
Mindezek mellett a pénz kezelése,
tárolása, nyilván olyan méretű adminisztrációt, biztonsági intézkedéseket vet fel, amit a már meglévő
adminisztráció mellé nem vállalok.
A pénz kezelése külön képzést igényel, hisz nem vagyok könyvelő és
inkább az emberrel, mintsem a papírokkal foglalkozom.
A pénz kezelése felveti azt a problémát is, hogy ha nálam van a családi pótlék egy része, akkor nekem
kell elmenni a szülővel megvenni a
gyermeknek a kiscipőt, vagy nekem kell befizetni a gyermekek ebédjét. A 4 családban élő 17 gyereknél ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ha meg odaadom a pénzt,
és a szülő intézi, akkor meg igazolást kell kérnem, arról, hogy befizette-e a gyermek étkezését. Ám
ezt most is ellenőrzöm ott ahol ez
szükséges. Ezt az ötletet még kiforratlannak tartom, azt gondolom,
hogy minimum további átgondolásra érdemes.
SOMOGYINÉ MAYER ANDREA
családgondozó, mentálhigiénikus
< zugloi.csaladsegito@chello.hu >
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„Iratkezelés” ügy – válasz
A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának figyelmét
2007. tavaszán két újságcikkre
hívták fel, melynek kapcsán etikai
megítélést, állásfoglalást kértek.
Az egymáshoz kapcsolódó újságcikkek az egyik fővárosi családsegítő (gyermekjóléti?) szolgálat és
kliense között, iratbetekintés kapcsán íródtak. (Helyhiány miatt a
HÁLÓ-ban nincs mód a szóban
forgó cikk közlésére.)
Az eredeti újságcikkek, valamint a
3Sz Etikai Kollégiumának eredeti
formátumú válasza a 3Sz honlapról letölthető: www.3sz.hu/bm/
Munkacsoportjaink/Etika+Kollegium/
panaszos_ugyek/EK_iratkezeles_ugy)

Az Etikai Kollégium válasza
A rendelkezésünkre bocsátott két
újságcikket ismerve - a Kollégium
Ügyrendjében foglaltak szerint nem tudunk kollégiumi állásfoglalást megfogalmazni.
Véleményünk - amelyet csupán a
két megjelent cikk ismerete alapján feltételesen írhatunk le - az alábbi:
A segítő munkát végző intézmé-

nyek és személyek tevékenységük
során - minden esetben - az adatkezelési jogszabályok szerint kell,
hogy eljárjanak. A cikkekben szereplő intézményre és szakembereire, a gyermekvédelemre vonatkozó jogszabályokban lévő adatkezelési cikkelyek is vonatkoznak, amelyek világosan meghatározzák
az adat fogalmát és azt, hogy ezeket, az adatokat ki és milyen módon kezelheti.[1] Ezen előírások figyelembe vételével minden intézménynek rendelkeznie kell iratkezelési szabályzattal, amelynek része az iratbetekintés és az iratkiadás rendje is. A cikkben szereplő
intézmény iratkezelési szabályzatát nem ismerjük, ezért nem tudjuk, hogy ez ellen vétett-e a családgondozó.
Az ügyben érintett személy jogosult a rá vonatkozó, a jogszabályi
fogalom alá tartozó adatokat megismerni, ezeket, az adatokat tartalmazó iratokba betekinteni. Ugyanezen jogosult mutathatja meg a
fenti adatokat annak, akinek akarja, és szabadon felhasználhatja azokat. A sorrendiség itt fontos: először a jogosult juthat hozzá az adatokhoz.
Az adatokkal találkozó más szereplő is az adatvédelmi jogszabályok szerint kell, hogy eljárjon, ezért
a cikkek alapján meglátásunk szerint sérülhetett a jogszabály végrehajtása.
A cikkekben leírtakat a Szociális
Munka Etikai Kódexe[2] alapján is
áttekintettük. Amennyiben az intézmény és a szociális munkás a
Kódex 11-12. pontjai szerint járt

el, - ami nem derül ki egyértelműen a cikkekből - úgy helyesen tették.
A Kódex 42. pontja érvényesülése
és indokoltsága sem tűnik ki egyértelműen a cikkekből, de erre való hivatkozással nem éltek megkereséssel a Kollégium felé.
Az szakmai kérdés, hogy a kliens,
a családgondozó és az intézmény
kapcsolata miért jutott el odáig,
hogy a cikkben szereplő esemény
megtörténhetett? Ezt javasoljuk

minden szereplőnek megvizsgálni,
átgondolni, hiszen tanulhatnak belőle.
Az újságírás szakmai kérdése az,
hogy egy újságíró - aki maga is jól
tudja, milyen jogi és etikai előírások vonatkoznak a szakmájára miért cselekszik és ír úgy, ahogy
az a cikkekben olvasható.
Meglátásunk szerint panasz esetén a hierarchikus út bejárását követően érdemes a nyilvánossághoz fordulni, annak eszközeit
használni azzal a céllal, hogy a
probléma megoldódjon.
Budapest, 2007. szeptember 7.

Tisztelettel:

PÁL
ÁL TIBOR
IBOR
a Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiuma nevében
[1] 1992. évi LXIII. Tv.; 1997. évi XXXIII. Tv.
134-135.§,; 235/1997. Korm. rend.
[2] Olvasható: http://www.3sz.hu/ honlapon.
Kapcsolódó anyagok:
A családsegítő szolgálat és az első iratbetekintés történet (újságcikk 1)
Csata a családsegítő önkényeskedése miatt
(újságcikk 2)
A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának válaszleve
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Kistérségi szociális ellátások
– etikai dilemmák
Az Etikai Kollégiumhoz az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett, ami az intézmények kistérségi
szintű szerveződésével kapcsolatban merült fel.
Az etikai konferenciák szekcióiban
is gyakran hozták a kollégák témaként a kistérségi szerveződések anomáliáit, mint etikai problémákat.
Az ezzel kapcsolatos leggyakoribb
kérdések:
 Hogyan teheti meg a helyi önkormányzat, hogy „eladja” intézményét?
 Miért váltják le a régi tapasztalt
vezetőket?
 Etikus-e, hogy egy intézményvezetővel az egész átszervezést
„végigcsináltatják” majd mást
választanak meg vezetőnek?
 A kistérségi intézményvezető
beleszólhat-e a tagintézmény életébe?
 Kinek a dolga a munkatársakat
tájékoztatni az új helyzetről?
A fenti kérdésekből is látszik, hogy
a napi gyakorlatban a jogi és az
etikai kérdések gyakran összekeverednek. Az erős indulatok sokszor
csupán azt az érzést hozzák elő,
hogy valami nem helyes, valami eddig ismeretlen dolog történik. A
probléma konkrét megfogalmazása
is nehéz.
Az alábbiakban egy tipikusnak
mondható esetet mutatunk be,
mely egyik konferenciánk szekciójának témája volt:
„A” kistérség, a szociális ellátások
szervezésekor egy új intézményt
hozott létre, és integrálta a területén lévő alapszolgáltatást nyújtó
intézményeket. Ezen intézmények
egyike az idősellátással foglalkozik,
vezetője több évtizedes tapasztalattal rendelkező szociális szervező.
Az új intézmény, vezetői pályázatának elbírálásáig őt bízták meg az
intézmény irányításával.
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A vezetői állásra azonban nem
csak ő pályázott, hanem az intézmény másik munkatársa is, akinek
tíz éves gyakorlata, szociális munkás és szociálpolitikus diplomája
van.
A kistérségi tanács az intézmény
vezetésével a szociálpolitikus végzettséggel rendelkező szakembert
bízta meg. A szociális szervező tagintézmény-vezető lett és továbbra
is ő irányította az idősellátást.
A Közalkalmazotti Tanács mindkettőjüket támogatta. (Az események
ismeretében azt is írhatnánk, hogy
nem akart kiállni egyikőjük mellett
sem.)
A választás után megindult a harc
az intézményvezető és a tagintézmény-vezető között.
Az egymás elleni áskálódásokba
bevonták a munkatársakat és a klienseket is.
A korábban jól működő részlegek
szakmai színvonala folyamatosan
csökkent, a munkatársak kilátástalannak látták helyzetüket.
Etikai konferenciánk szekciójában
az intézmény 3 munkatársa vett
részt, ők mondták el az esetet.
Az Etikai Kódex pontjait végignézve
a vezetők több helyen is megsértették annak ajánlásait.
 Előszó 6. és 7. pont:
 Alapelvek 8. pont
 A kliens és a szociális munkás
kapcsolata: 25. pont
 A szociális munkás és a szakma
kapcsolata: 29. és 30. pont
 A szociális munkás és a munkatársak kapcsolata 31., 32, 34,
35, pont
 A szociális munkás és munkahelyéhez és a társadalomhoz
való viszonya 41. pont
A szekcióban arra kerestük a választ mi okozza azt, hogy szinte forgatókönyv-szerűen ismétlődnek az
ilyen vagy ehhez hasonló esetek.
A kialakult vélemények összegzése:
 A kistérségi intézmények szervezésébe nem vonnak be minden érintett szakembert, a tájékozatlanság bizonytalansághoz
vezet.
 A bevont szakemberek problémája viszont az, hogy nincs ta-









pasztalatuk a szervezetfejlesztésben, a szervezeti átalakulással kapcsolatos konfliktusok
kezelésében.
Vezetési ismeretek nem tananyag a szociális felsőoktatásban és a szakvizsgához sem
szükségesek ezek az ismertek.
Az intézmények nehezen tudnak
váltani, a régi megszokott működéstől való eltérés belső és
külső konfliktusokhoz vezet.
Minden új szervezet létrehozása
érdekeket sért, az azonban nem
mindegy hogy a hátrányos helyzetbe kerülő szakemberekkel
hogyan milyen módon tudatják
ezt, segíti-e a fenntartó az átalakulást.
Maguk a munkatársak megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak az
új struktúrához, megtalálják
szerepüket, feladatukat.

Javaslatok a gördülékenyebb átalakításhoz:
 Folyamatos és pontos tájékoztatás;
 A folyamatot kísérő szupervízió
a munkatársak és a vezetők
részére;
 Vezetői ismeretek átadó képzések, tréningek.
Összegezve az intézményeknek, a
szakembereknek alkalmazkodniuk
kell a változásokhoz, még ha nehéz is ez a feladat.
Mert, mint Belasco írja:
„A szervezetek olyanok, mint az elefántok: mindannyian környezetük
feltételeiből tanulnak. A betanítók
nehéz láncokkal kötözik ki őket egy
karóhoz. Az elefántok így megtanulnak egy helyben maradni. Az idősebb állatok ezért soha nem próbálják elhagyni a helyüket, noha
meglenne az erejük ahhoz, hogy kihúzzák a karót. ... Akár az erős elefántokat, sok szervezetet is a korábbi kötöttségeik tartják gúzsban.
Az ”ez nálunk mindig is így volt” kijelentés éppen úgy behatárolja egy
szervezet lehetőségeit, mint az elefántokat mozdíthatatlannak hitt
láncaik. A siker is a múlthoz köt. Azok a tényezők, amelyeknek a mai
sikereket köszönhetjük, gyakran okozzák a jövő kisiklásait”
Belasco, J. A.: Teaching the elephant to
dance: empowering change in your organization. – New York : Crown, 1990. p. 2.
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A változtatni nem akaró, nem tudó
intézmények gyakran nem veszik
észre, hogy a változtatásnak legnagyobb gátja a megcsontosodott
gondolkodásban, illetve az elavult
intézményi kultúrában keresendő.

DEÁKNÉ
EÁKNÉ OROSZ
ROSZ ZSUZSA
SUZSA
< orosz.zsu@pr.hu >

A szociális munka
etikai dilemmáiról
A 3SZ Etikai
konferenciakonferencia-sorozata

„Intézményvezető vs. Tréner”
2007. tavaszán a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumát
állásfoglalás kéréssel keresték fel,
olyan ügyből kifolyólag, amelyben
egy gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó intézmény vezetője, FIX tréninget tart leendő nevelőszülőknek,
akikkel a későbbiekben munkáltatói jogviszonyban állhat.
Kérdésként tették fel, hogy szakmaetikai szempontokat figyelembe
véve, tarthat-e ilyen tréninget az intézményvezető.
További kérdésként vetődött fel
még, hogy az intézmény vezetője
saját munkatársai részére tarthat-e
olyan tréninget, amely személyiség
lélektani elemeket is tartalmaz.
Az Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma a feltett kérdésekre
az alábbiakat válaszolta:
„Véleményünk szerint, az intézmény vezetője tarthat FIX tréninget
a vele függelmi viszonyban még
nem állóknak, amennyiben képzett
tréner.”
„Szakmai szempontból nem kívánatos, ha egy vezető, a vele függelnatos
mi viszonyban lévőknek bármilyen
tréninget tart.”
Budapest, 2007. szeptember 7.

PÁL
ÁL TIBOR
a Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiuma nevében

Fiatal a szociális szakma, kell-e egyáltalán több, újabb szabályozás?
Kell-e beszélni róla, vagy elégedjünk meg azzal, hogy egyáltalán
van?
Vannak-e aktuális problémák, amik
arra késztetnek, hogy bővítsük, frissítsük?
E kérdésekkel kezdődött az Etikai
konferencia Rákospalotán, a Leánynevelő Intézet különtermében,
gyakorló szociális munkások, szociális munkás hallgatók, az akkreditált képzés résztvevői, előadói, és
más érdeklődők részvételével.
PÁL TIBOR, az Etikai Kollégium elnöke „A Szociális Munka Etikai Kódexe létrejöttének körülményei”-ről,
történetéről beszélt rövid köszöntője után.
OHLY ÉVA a Kódex első fejezetéről:
„A kliens, és a szociális munkás
kapcsolatának problémái”-t feszegette vitaindítójában „sarokháztól a
sarokházig” szófordulattal élve. A
kollégiumhoz állásfoglalásért fordulóktól tudjuk, hogy ez a kérdés nem
csupán szójáték, hanem a gyakorlatban előforduló dilemma, ami a
hálapénz, ajándék, paraszolvencia
témakört érintő problémakört jelenti. Tehát a cukrász-süteménytől az
épített sarokházig felmerülő ajándékok széles tárháza nem kitaláció, hanem élő gond a szakmában.
ALMÁSY JUDIT „A szociális munkás és
a szakma kapcsolatában felmerülő
etikai dilemmák”-at vetette fel a
hallgatóságnak. Egyetemi oktatóként a szociális munkás hallgatók
iránti felelősséget hangsúlyozta,
hiszen a gyakorlati helyen találkoz-

nak a szociális munkások először a
szakmával, a kollégákkal, a kliensekkel. Nem mindegy, hogy milyen
tapasztalatokat szereznek a munkahelyeken. Itt szocializálódnak a
szakmára, hiszen csupán az elméleti képzés ezt nem tudja biztosítani számukra. Kulcskérdés az is,
hogy a szakma mennyire tudja érvényesíteni a kliensek érdekeit a
törvényalkotásban, amikor pl. a
gondozási szükséglet megállapításáról, vagy „bázisszállások”-ról stb.
születik törvény.
DEÁKNÉ OROSZ ZSUZSA az „Etikai kérdések a munkatársak kapcsolatában” című problémakört vázolta.
Érdekes esetet említett: amikor a
munkatársi szolidaritás olyan mértékben megerősödik, hogy szinte
gátolja a munkát, majdnem „zavar”
a kliens a kialakult túl családias,
túl bizalmas légkörben. A munkára
képes állapot többet jelent annál,
mint hogy pl. alkoholmentes állapotban kell megjelenni: hiszen a
lelki állapot legalább olyan fontos a
szociális munkás esetében. Figyelnek-e munkahelyek erre, és az egyéni, vagy csoportos szupervizió,
rekreáció eszközeit mennyire biztosítják dolgozóiknak ? Van-e annak
következménye, ha nem? Ebben a
fokozott idegi terhelést jelentő
munkában a munkahelyek megadják-e a kellő védelmet a kollégáknak?
VIDA ANIKÓ „A szociális munkás
munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya” témájában tartott vitaindítót. Talán ebben van a
szociális szakma legfrissebb dilemmája, az együttműködésre kötelezett kliensek, és a prosperáló szürke, és feketegazdaság kérdései
miatt. Kihez legyen lojális a szociális munkás? A fenntartóhoz, működtető önkormányzathoz, vagy a
klienshez, aki szürkén, feketén
dolgozva kiegészíti a jövedelmét? A
törvényekhez, helyi rendeletekhez
nyilván ragaszkodnunk kell, de mi a
rossz, és mi a jó? A segítő, vagy a
kontrolláló szerep legyen erősebb?
Beszélhetünk-e a kliens védelméről, ha a kiszolgáltatott helyzetében
szerződést kötünk vele? Nyilván
nem tehet mást, hiszen ez a segély
feltétele. Mi a fontosabb? Az autonómiához, az emberi szabadsághoz
tesszük-e le a voksot, vagy a kontroll szerephez? A „szociális rendőr-

15

Konferencia - HÁLÓ
ség” működjön, vagy az angolszász
modellhez illő emberi méltósághoz
való ragaszkodás? (Tény, hogy az
önkéntes együttműködés már csak
utópia, hiszen valamiféle kényszerek vezetnek ahhoz is, ha az ügyfél
önként bemegy a családsegítőbe.)
Ezek súlyos etikai dilemmák, amikkel naponta terheljük az ebben a
feladatban dolgozó kollégák lelkiismeretét.
Az sem titok, hogy sajnos a tartós
munkanélküliek csupán 10-20 %-a
illeszthető vissza a munka világába
szerencsés esetben. Mi a jó, az
erkölcsös részünkről a többiek esetében? „Falazzunk” nekik a segélyhez, hiszen többségük pszichés,
mentális zavarral küzd, „permanensen beilleszkedik” illetve próbál beilleszkedni egy divatos szakkifejezéssel élve.
Hétköznapi helyzetek, amelyben a
Kódex iránymutatása jogos elvárás
a szociális munkások részéről. Mi
tegyünk, mi a helyes?
Gyakori, hogy példás ítéleteket várnak az Etikai Kollégiumtól, kevésnek érzik az állásfoglalást, véleményt a hozzájuk fordulók. A Kollégium azonban nem döntéseket, ítéleteket alkot, hanem szakmai véleményt készít a feltárt esetekhez
Változik a szakma, a társadalmi
környezet, változunk magunk is.
Egyre gyakrabban merül fel, mi a
jó, mi a rossz, mit kezdjünk az erősödő agresszióval, az iskolákban,
az általános értékvesztéssel, hiányokkal, stb.
Napi aktuális híreket idéztek a vitaindító szakemberek, provokáltak,
(ahogyan ők nevezték,) ebben a
felfokozott hangulatban vágtak neki a délutáni szekcióknak a résztvevőkkel. Beszélgetésekben, vitákban próbálva oldani a feszültségeket, feltárni az aktuális etikai problémákat, illetve javaslatokat készíteni az Etikai Kódex frissítéséhez.
Megfigyelőként jó volt látni a kollégákat, amint a hallgatóságot mobilizálták, elgondolkodni a felvetett
problémákon, és sajnálni, hogy
most nem kapcsolódhattam be jobban a közös munkába. Ezzel az emlékeztető kis írással, próbáltam oldani a lelkifurdalásomat.
2008. március 26. Rákospalota

VINCZE
INCZE ERIKA
RIKA
< ertedveled@vipmail.hu >
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Vegyél részt, állíts ki, mutassuk meg,
hogy szakmánk jelentős teljesítményekre képes!

Jelenleg napi viták középpontjában áll a szociális támogatások rendszere,
ami a szociális munkások megítélését valamint a munkájuk minősítését
jelentősen befolyásolja. Azt gondoljuk, hogy a szakmáknak fel kell mutatni mindazokat az értékeket, amiket képvisel és amiket munkája során
létrehozott. Szóban és írásban, a média valamennyi eszközével bizonyítania kell a szociális szakmának, hogy a benne dolgozók munkája értékteremtő és a társadalom számára nélkülözhetetlen.
Ezt a célt szolgálja a tervezett SZOCIÁLIS EXPO 2008. Ezzel a rendezvénynyel hagyományt szeretnénk ter emteni, terveink szerint évente ugyanebben az időszakban tervezzük megszervezni.
A rendezvény lehetőséget biztosít a szociális munkások megnyilvánulására, szakmai eredményeik és problémáik megvitatására.
A SZOCIÁLIS EXPO 2008 figyelmének középpontjában elsődlegesen a
szociális szakma áll, hogy bemutasson egy szeletet abból a munkából,
aminek a haszonélvezői nem csak az érintett hátrányos helyzetű csoportok, hanem a társadalom egésze is.
Időpontja: 2008. november 12-13. - a Szociális Munka Napja alkalmából
Helyszíne: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Célunk,
Célunk hogy legyen ez a két nap a szociális szakemberek valódi, közös
és egyéni élményeket nyújtó ünnepe, ahol pozitív módon átélhető a szakmai hovatartozás, a közösségi lét, a napi munka eredménye és értelme.
A Szociális Expo 2008 missziója
Elképzeléseink szerint a SZOCIÁLIS EXPO, a Szociális Munka Napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális szakma
és a szociális intézmények, szervezetek bemutassák a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzett tevékenységeiket. Fontosnak tartjuk megismertetni az általuk létrehozott szakmai értékeket, eredményeket és konkrét szolgáltatási ajánlataikat. Lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy eszmét cserélhessenek az állami-nonprofit-piaci szociális ellátás kérdéseiről.
Célunk,
Célunk hogy a rendezvény gazdag programkínálatával, kiállításaival, találkozóival, műhelyeivel és konferenciáival:
 járuljon hozzá a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos előítéletek
csökkentéséhez,
 segítse elő a szociális szakma és szolgáltatásaival kapcsolatos világosabb szakmakép kialakulását a közgondolkodásban,
 reális és mindenki számára érthető információkat nyújtson a szociális
szakma céljairól, működési formáiról és szolgáltatási kínálatairól,
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 teremtsen lehetőséget a szolgáltatók és felhasználók közvetlen találkozására, a kereslet
és kínálat összekapcsolására,
valamint a tapasztalatok cseréjére,
 adjon alkalmat a szociális szakma szereplőinek, illetve a társszakmák képviselőinek találkozására, bemutatkozására, a tudományos, szakmai-módszertani eredmények és a jó gyakorlatok
megismertetésére, a különböző
területek közötti együttműködések kialakítására.
 Végül, de nem utolsó sorban,
legyen ez a két nap a szociális
szakemberek valódi, közös és
egyéni élményeket nyújtó ünnepe, ahol pozitív módon átélhető a szakmai hovatartozás, a
közösségi lét, a napi munka
eredménye és értelme.
2008-ban, amely a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve, kiemelt fontosságot tulajdonítunk a
különböző identitással rendelkező
felhasználók és szociális munkások közötti párbeszédnek, és a
szolgáltatást igénylők közvetlen
javaslatai és elvárásai megismerésének. A rendezvény programjaival, nyilvánosságával szolgálja az
esélyegyenlőségi elv érvényesítését, és gyakorlatának széleskörű
elterjesztését, illetve lehetőséget
nyújt arra is, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre
Program
Megnyitó:
 a szociálpolitika múltja - jelene
- jövője (protokolláris, a sajtó
nyilvánossága előtt zajló rendezvény)
 a Szociális és Munkaügyi Miniszter előadása, köszöntője
 kitüntetések átadása
Plenáris konferencia
konferencia:
rencia
A szociá
szociális munka
munka ma és holnap:
kerekasztal beszélgetés a jelenlegi és korábbi szociális miniszte-

rek/vezető beosztású minisztériumi alkalmazottak részvételével.
Délelőtt :
 Előadások és kerekasztal-beszélgetés a szociális terület
eredményeiről és feladatairól,
a parlamenti pártok szakpolitikusainak és a szakma képviselőinek részvételével,
 Plenáris konferencia: Európai
trendek (nemzetközi összehasonlítás ágazatonként) protokolláris, a sajtó nyilvánossága
előtt zajló rendezvény.
Délután :
párhuzamos workshopok:
 jó gyakorlatok bemutatása,
 módszer-bemutató és vásár
A szakmai program kísérő
rendezvényei:
rendezvényei:
A tervezett program egyik sajátossága, hogy oly módon tesszük interaktívvá, hogy azok is bekapcsolódhassanak, akik csak érdeklődő
látogatók, és azok is, akik a szakmát képviselik. Ehhez olyan módszertani elemek társulnak, amelyek lehetővé teszik több száz ember együttes bevonását is a programokba.
StandStand- és poszterkiállítás :
 Azon szociális intézmények bemutatkozása, amelyek innovatív szolgáltatási formákat hoztak létre;
 A szociális szakma szervezetei;
 A területet támogató, vagy ahhoz kötődő szervezetek
 A szociális területen aktív kormányzati vagy ahhoz kötődő
szervezetek.
Kulturális programok:
a fogyatékkal élők művészeti csoportjainak bemutatói, vásár.
Záró-rendezvény
 Várjuk olyan szervezetek, vállalkozások, intézmények jelentkezését, akik saját standon
kívánják be mutat
mutatni
tatni tevékeny-

ségüket - a 100 ezer FtFt-os kiállítási díj ellenében. (A standok
és költségeik a szervezetek
között megoszthatóak.)
 Várjuk szervezetek jelentkezését, akik WORKSHOPOK keretében kívánják
kívánják tevékenyégüket
ismertetni, max. 45 percben.
A jelentkezéseket a Szociális Innováció
Alapítvány
socialin@tonline.hu e-mail címére, a kiállító
tér mérete miatt, beérkezési sorrendben tudunk elfogadni. A jelentkezők részére jelentkezési
lapot küldünk elektronikusan és/
vagy postai úton.

PATAKI
ATAKI ÉVA
VA, ELNÖK
Szociális Szakmai Szövetség

HEGYESI
EGYESI GÁBOR
ÁBOR, ELNÖK
Szociális Innováció Alapítvány
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KORMÁNYZÁS
VAGY DUMÁLÁS?
Az MSzP-SzDSz kormány megbukott. Ennek következménye volt,
hogy az SzDSz kilépett a kormányból. Most az a kérdés, hogy az
MSzP kormány is megbukik-e, ha
igen, mikor? Az MSzP-SzDSz kormányt minden nap és minden eszközzel meg akarta buktatni az ellenzék. Mégsem ők, hanem
maga az MSzP és az SzDSz
buktatta meg a saját kormányát. Azzal, hogy nem tudtak jól
kormányozni. Nem együtt nem
tudtak, hanem egyáltalán. Az
ország szempontjából ez elég
nagy baj, ahogy az is, hogy
ugyanakkor más kormányzatra
képes erők sem látszódnak a
horizonton.
Az MSzP-SzDSz kormánynak
volt egy négy éves munkaterve,
úgy hívják: kormányprogram. Ez

ugyan merőben eltért az MSzP választási programjától, lerontva ezzel annak külső-belső támogatottságát, de volt. Azonban a kormányzati munka nem ennek a munkatervnek, a közösen kitűzött céloknak megfelelően haladt. Sem ütemében, sem terjedelmében, sem
irányában. Vagyis nem megfelelő
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kormányzati munka folyt. Ezt felmérve, érzékelve – kérdés, hogy
mennyire részes társként – az
SzDSz és Gyurcsány Ferenc új, immár részletesebb munkaprogramot
kezdeményezett. Így 2007. közepén megszületett a koalíciós megállapodás kiegészítése, az annak
megfelelő kormányzati teendők
listája. (A dokumentum jelenleg is
megtalálható a miniszterelnők honlapján:
www.miniszterelnok.hu)
Azonban az újabb megállapodásnak megfelelő
munka is siralmasan
folyt, praktikusan szinte
sehogy sem folyt. Ha az
államapparátus, valamint az Országgyűlés
teendőit meghatározó
minimálisan szükséges
lépések e nehezen kiizzadott listáira rátekintünk, akkor a megvaló-

sítás, meg-nem-valósítás
fényében nem lehet kétséges, miért bukott meg
a koalíciós kormány.
Immár a kormányzati periódus második feléhez
érkezve, újabb program
került az asztalra. Mi
lehetne annak a garanciája, hogy ebből bármi is
megvalósul? Az MSzP
pillanatnyilag ezt a magában megalkotott cselekvési tervet lobogtatja. Az SzDSz
a még közösen kiizzadott, de eddig
meg nem valósított, korábbi kompromisszumos megállapodást mutatja fel. Ha nem tudnak megállapodni, mert az MSzP nem hajlandó
visszamenni a korábbi megállapodásokig, akkor megbukik a
mostani kormány is. Ha meg tud-

nak állapodni, akkor dolgozni kellene utána annak megvalósításán.
Egyik alternatíva sem kecsegtet
sok sikerrel – pusztán az eddigi
tapasztalatok alapján.
Miközben a közvéleményt személyi
kérdésekkel, pártvezetők találkozóinak naptári egyeztetésével traktálják, aközben a meg nem valósult
tennivalók az ország valódi gondjairól szólnak. A „hogyan oldjuk meg

ezeket” kérdések közül hol az
egészségügy, hol az adózási
rendszer átalakításának kérdései
kapnak nagyobb hangot. A megoldandó kérdések és cselekvési
programokban rögzített lépések
listája ennél sokkal hosszabb,
csupán példa képpen: szólnak az
államigazgatás leegyszerűsítéséről, a felesleges szabályok és
szervezetek megszűntetéséről,
az ügyintézések gyorsításáról, az
oktatás-kutatás
finanszírozása
hatékonyságának a növeléséről,
az alapfokú és szakképzés átalakításáról, a nyugdíj rendszer fokozatos átalakításáról, az állami és önkormányzati feladatok átvilágításáról, a párhuzamosságok megszüntetéséről, a helyi szociális támogatási rendszerek és munkaügyi szervezetek munkájának összehangolásáról stb. stb. – mára már lejárt
határidőkkel, felelősökkel, részletes intézkedéseket megfogalmazva. (Részletes szakértői anyagok
találhatóak a
www.allamreform.hu honlapon.)
Ki-ki helyzetétől függően meg tudja
állapítani, milyen változások történtek egy-egy területen, vagy éppen
maradtak el. Az általam közelebbről gyakorolt, helyi szociálpolitika
felől az látható, hogy 2006-ban
nagy lendületet vettek azok a mun-
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erre vonatkozó fejlesztések, kísérletek
sok milliárd forintos beruházásokkal elindultak, majd megszakadtak. A „segély
helyett munkát” cél helyére – látszólag
kis, valójában alapvető csúsztatással – a
„segélyért munkát” törekvés kapott lábra, jelentős kormányzati, politikai segédlettel. Immár hónapok óta ennek jegyében, vagy éppen ennek kivédése jegyében munkálkodnak az illetékes kormányzati apparátusok. A „segély helyett munkát” alternatíva legalább arra nyújtott

kálatok, melyek a szociális ellátás
régóta esedékes megújítására,
hatékonyabbá tételére irányultak.
Majd ezek a munkálatok – részben
a politikusok tájékozatlansága,
téblábolása, részben az ezt érzékelő apparátusok státusz quora törekvése miatt – lelassultak, megakadtak. A 2007 júliusi koalíciós
megállapodás, kormányzati munkaterv újabb lendületet próbált adni e
területen is a megakadt átalakítási
munkálatoknak. Ezt követően azonban csupán személycserékre, látszatmunkálatokra került sor. (Az
elmúlt két és fél év alatt négy miniszter serénykedett a szociális
területen, számos ad hoc átszervezéssel, költözködéssel, üresjárattal
fűszerezve.) A levegőt, a politikusok
figyelmét
számos
területről
„elszívta” az egészségügyi reform
körüli vitahullám, emögé bújva
több kormányzati hivatalban semmilyen érdemi munka nem folyt. Az
egészségügyi reform néhány kérdéséről szóló népszavazást követően
körül lehetett nézni, hogy a többi
területen milyen előrehaladás történt. Gyurcsány Ferenc ekkor hirdette meg - immár másodszor -,
hogy reformok márpedig nem lesznek. Az ezek előkészítésével addig
sem sok sikerrel foglalkozó ún. Államreform Bizottságot megszüntették. A helyi szociális ellátás átalakításának egyik legfontosabb területe éppen a tartós munkanélküliek
olyan integrált segítése lett volna,
melynek során a szociális szervezetek és a munkaügyi szervezetek
összefogásával segítik vissza a
munka világába az onnan régóta
kiszorultakat. A cél az értékteremtő
munkát végzők számának növelése, a segélyen tengődők számának
csökkentése, a munkaügyi és szociális
ellátó
rendszer
hatékonyságának a javítása volt. Az
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TIT...
…KOK

MEGKÉRDEZHETED

▲

▲

Ha szeretnéd tudni
a titkaimat
bármikor

Szeretem a
munkámat!
(Nagyon,
boldoggá
tesz.) De
amikor mások a munkájukra

Ha
nyernék
egy milliót,
még akkor
se mennék
el innen.

▲

PANASZKODNAK,

▲

IMÁDOM
A MUNKÁMAT!

Olyan
nagyon
rajongok
az erıszakért,
hogy
egészen

én is így
teszek,
hogy ne
irigykedjenek rám!

Egy liftben
akarom
elveszíteni
a SZÜZESSÉGEMET.

Azt
hiszem
Isten
okozta a
balesetemet, hogy
megtanítson arra:
…
ne legyek
olyan HIÚ.

A nagyim
ÜVÖLTÖZIK

a mellette
lévı ágyon
haldoklóval.

▲

▲

▲

MEGRÉMÍT.

▲

Szándékosan
zártam ki
magam a
kollégiumi
szobámból. (Mert
JÓKÉPŐ a
biztonsági
ır.)

HASONLÍTÁSban.

▲

TANÚ A
TÉVÉBEN.

▲

Ha repülıt
látok, azért
nézem,
hogy hátha leesik,
...
és akkor
én lehetek
a SZEM -

Mindig úgy
érzem magam, mint a
„csúnya
lány” a csoportban …
aki csak
azért kell,
hogy mások
jobbnak
látsszanak
az ÖSSZE-

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

