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A HÁLÓ-BAN MEGJELENT
LEGJOBB ÍRÁSOK (2002-2012)
2002 áprilisa és 2012 áprilisa közötti időben, tehát
kerek 10 esztendeje szerkeszti a HÁLÓ-t lényegében
ugyanaz a szerkesztőség. A kerek évforduló „megünnepléseként” két „Best of” számot állítottunk össze.
Jelen számunkban néhány, legjobbnak tartott „hazai” írást illesztettünk egymás mellé. Okkal s joggal,
hisz a kiválasztott hazai írások „siker”-ként és „kudarc”-ként is olvasható szakmai tartalmakat mutatnak be. E karakterisztikájukkal jól rímelnek mindennapjaink aktuális szaktevékenységeire...
-oSzabó Lajos talán a HÁLÓ elmúlt évtizedének leghangosabb reakcióit váltotta ki, pro és kontra. Azt azonban minden hozzászóló elismerte, hogy alapos,
minden lényeges részletet magában foglaló leírás
született, melyet ki-ki szakmai vérmérséklete szerint
érthet és minősíthet. S bár a szociális képzések
rendszerét és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottakra vonatkozó
képesítési előírásokat egyaránt leginkább a „folyamatos változás” kifejezéssel jellemezhetünk, a szerző számos javaslata ma is megfontolandó lenne.
-o-
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A HÁLÓ utólsó papír-alapú számában így búcsúztunk
Olvasóinktól: „Egy dolog már ma is egészen biztos:
2011. november 4-e óta nem lehet a szociális munkát ugyanazzal a lagymatag tesze-toszasággal űzni,
mint ahogy azt ezidáig tettük. S, ha nincs a tárgyalóasztal túloldalán egyetlen élő ember se, akivel a társadalmi problémák kezeléséről szakmai megbeszéléseket folytathatnánk, akkor bizony új módszerek
kellenek!” Tehát: Új Szemlélet - Új Módszerek! Mint
például a csapókerti szomszédsági önkéntesek esetében. Szakmánk társadalompolitikai szemléletének
erősítése optimista jövőképet rajzolhat számunkra. S
tán egyszer még szakmai kamaránk is lesz...

GOSZTONYI GÉZA
Főszerkesztő
gosztonyi@bszf.hu

TARTALOMJEGYZÉK

SZABÓ LAJOS:
MEGJEGYZÉSEK A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK RENDSZERE
ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ
KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KAPCSÁN
A Szociális Szakmai Szövetség Vezetősége részére
Kedves Kolléganők, Kollégák!

Szabó Lajos: Megjegyzések a szociális képzések rendszere és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottakra vonatkozó képesítési előírások kapcsán
(Megjelent: HÁLÓ, 2005. december)
Giczey Péter: Néhány gondolat a Csapókerti
közösségi Házról
(Megjelent: HÁLÓ, 2009. május)
Marosszéki Emese: ...és a hajó megy tovább…
(Megjelent: HÁLÓ, 2009. május)
Eszik Zoltán: Gondolatok a „Szociális Munkás
kamara” létrehozása kapcsán
(Megjelent: HÁLÓ, 2003. december)
Szőlősi Gábor: A „Szociális Munkás Kamará”ról szóló törvény-tervezet első mondatai
(Megjelent: HÁLÓ, 2003. december)
Szőlősi Gábor: A „Szociális Munkás Kamará”ról szóló törvény-tervezet indoklása
(Megjelent: HÁLÓ, 2003. december)

Miután nem volt semmilyen elvárás, szempont megfogalmazva, kicsit bizonytalan vagyok, hogy ilyen anyagot kellett-e csinálnom és használható-e valamire. Ragaszkodtam az 1/2000-es feldolgozásához.
Szándékosan nem bonyolódtam a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó képesítési feltételek ügyébe, mert ezzel a területtel kevés kapcsolatom van és
nem vagyok elég tájékozott a szociálpedagógus képzés tartalmi vonatkozásaiban sem. Azt gondolom,
hogy Budai István, Aczél Anna vagy sokan mások ezt
a területet nálam értőbben tudják áttekinteni.
Azt is gondolom, hogy ez egy első megközelítés. Kifejezetten: MUNKA-ANYAG! Szakmai csoportoknak elmélyültebb műhelymunkában kellene továbbgondolni az egyes ellátási területek tevékenységtartalmának és képzési kapcsolódások részletes elemzése
során.
Várom a visszajelzéseket! Szívélyes üdvözlettel:
SZABÓ LAJOS

Hazai „Best of” - HÁLÓ
BEVEZETÉS
A 80-as évek második felében, amikor a szociális
képzések kialakítása megindult, és lendületet vett a
folyamatosan differenciálódó szociális ellátórendszer
fejlődése, kézenfekvő volt számunkra az, hogy egy
jól artikulálódó képzési rendszer tudja csak biztosítani a szociális feladatok ellátásához szükséges szakmai ismeretek és készségek megalapozását. Ez ösztönzött minket arra, hogy a szociális képzések különböző szintjeit munkáljuk ki, igazodva a hazai oktatási
rendszer struktúrájához (így jelent meg a szociális
asszisztens képzés, a főiskolai és az egyetemi szintű szociális munkás, valamint a szociálpedagógus képzés). Miközben a képzésre erősen hatott az
angolszász szociális munkás képzési
modell, amely nyomán egy „általános
szociálismunkás képzés” nyert tért, a
kibontakozó magyar képzési rendszer
három lényeges ponton is eltért az angolszász mintától - elsősorban abban,
hogy a magyar felsőoktatási struktúrából következően a főiskolai és egyetemi képzési szintek nem illeszkedtek
egy kétlépcsős képzési rendszerbe, és a szociális
képzések alakítói a mai napig adósak maradtak annak korrekt kimunkálásával, hogy mit is jelent az alkalmazó számára az, hogy valaki főiskolai vagy egyetemi szinten képzett szociális munkás (az új felsőoktatási képzési rendszerben a BA/MA szintek viszonyának tisztázása az alkalmazási feltételek és kompetenciák egybevetésével még inkább sürgetővé teszi ennek tisztázását).
A magyar képzési rendszer abban is eltért, hogy a
német képzési modell hatásaként beemelte a szociális képzések rendszerébe a szociálpedagógus képzést, amely szintén tartós bizonytalansághoz vezetett

a két képzési irány - a szociális munkás és a szociálpedagógus - viszonyát és alkalmazási mozgástereit
illetően (mára már jól látható, hogy a szociális szakmán belül ez a tisztázatlanság egyre mélyülő konfliktusokhoz vezetett).
A harmadik jelentős eltérés a szociális asszisztens
képzés megjelenése, amely alkalmazási-képesítési
követelményeiben jórészt azt a szintet fedte le, amely az angolszász BA-ben jelenik meg, és egy olyan
„kvázi szociális munkás” felkészítést próbál nyújtani,
amely nyomán a szociális asszisztens tevékenységi
köre és kompetencia-határai nagyban elmosódnak,
miközben láthattuk azt a tendenciát, hogy a szociális
asszisztens képzések „felfelé nyomulva” próbálják
megerősíteni helyüket a
képzési-alkalmazási piacon
(a kezdeteknél jelen lévő amerikai szakértők nem is
értették, hogy mit is akarunk a szociális asszisztens
képzéssel, miközben a mi
fantáziánkban a kvalifikált
szociális munkás könyöke
mögött 2-3 szociális
asszisztens serénykedett
„mini-szociális munkásként” kiszolgálva őt).
Miközben a képzés területén - különböző érdekeltségek mentén - e képzési törekvések a tisztázatlanságok ellenére tovább erősödtek, a szociális ellátórendszer differenciálódása nyomán, a szociális ágazatban jelentős munkaerő-piaci mozgás jelentkezett.
Ez hozta magával az alkalmazási-képesítési feltételek fellazulását azzal indokolva, hogy mivel nincs elegendő képzett szociális szakember, ebben az átmeneti korszakban az alkalmazási feltételeket flexibilisebben kell kezelni, másrészt a területen dolgozó
nem szociális képzettséggel rendelkezők megtartása

a szociális ágazatban a működőképesség megőrzéséhez elengedhetetlen. Ez a szakmapolitika vezetett
el ahhoz, hogy nem támasztottak szigorú követelményeket az adekvát képesítés megszerzésére, sőt az
alkalmazási-képesítési követelmények túlzott szélesítésével, és a nem szociális képzettségűek számára
nyitva hagyott alkalmazási lehetőségekkel olyan
helyzetet teremtettek, amely kedvezőtlenül hatott a
szociális munka minőségének alakulására, és napjainkra ahhoz vezetett, hogy a kvalifikált szociális munkások új generációja egyre inkább kiszorul saját alkalmazási terepeiről. A helyzet konzerválásához
nagyban hozzájárult az 1/2000-es SzCSM rendelet,
amely tovább rontotta a szociális szakemberek pozícióit. Jól látható az, hogy hogyan legitimizálta ez a rendelet a mentálhigiénés képzésekből kikerülők beszivárgását a szociális ágazatba, hogyan adott
teret a munkaerő-piacon elhelyezkedési
nehézségekkel küszködő más szakmáknak (ld.: művelődés-szervező, teológus,
pedagógus, szociológus, stb.) és hogyan
nyitott kiskaput az önkormányzatoknak
ahhoz, hogy kvalifikált szakemberek helyett alacsonyabb végzettségűekkel töltse
be a még egyáltalán létező helyeket. Nem
meglepő, hogy a szociális ellátás szakmaisága, és a
szociális szakmák presztízse sínylette meg leginkább
ezt az elhibázott szakmapolitikát.
Világosan látható az, hogy a képzési rendszer és az
alkalmazási - képesítési feltételek újragondolása elkerülhetetlen. Miután a képző intézmények lényegi
feladata az, hogy az alkalmazó szakmai igényeihez igazodó korszerű képzési rendszert alakítson ki, érdemes megnéznünk azt, hogy milyen képzettségek fedik le az ellátási feladatokat, milyen szakemberekre
van szükség az alkalmazás egyes terepein, és milyen
irányokban szükséges a meglévő képzéseket továbbépíteni. Ehhez az ellátórendszer mentén haladva te-
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kintjük át az egyes szociális képzettségeket egybevetve az 1/2000-es és annak módosításai nyomán
megfogalmazódó ajánlásokkal.
A SZOCIÁLIS KÉPZETTSÉGEK MEGLÉVŐ RENDSZERE
A 6/2001-s SZCSM rendelet áttekintést nyújtva a
szociális alapképzésekről, az alkalmazási területek
és a képzési követelmények mentén lehetőséget kínál arra, hogy első lépésként, kritikusan megvizsgáljuk azt, hogy e képzések mit is kínálnak az alkalmazók számára. Ezt bővítjük ki a felsőoktatásban jelenlévő szociális képzésekre vonatkozó észrevételeinkkel.
SZOCIÁLIS GONDOZÓ-ÁPOLÓ:
A szociális alapképzések közül
ezt a képzést tekinthetjük a legjelentősebb és legnagyobb volumenű képzésnek. Alkalmazási
mozgástere érinti a szociális alapellátások legtöbb területét.
Kialakítása során alapvetően a
területi gondozási rendszerben
megjelenő gondozási feladatok
álltak a figyelem középpontjában és ennek megfelelően ez a képzés legjobban a
házi segítségnyújtás terén adódó feladatok ellátására készít fel. A szociális gondozók alkalmazása szintén kézenfekvő a szociális étkeztetés működtetésében, hajléktalan ellátásban, utcai gondozásban. Jelentős arányban alkalmazást nyertek a bentlakásos
otthonokban is, ahol alkalmazásuk korlátja az ápolási feladatok ellátása során felmerülő szűkebb - csak
alap gondozási, ápolási feladatok ellátására jogosító
felkészültség (e kérdést később az alkalmazási területek bemutatásánál még érintjük). Reális törekvés
az, hogy általános iskolai végzettséggel lehet e képzésbe bekerülni, és fontos a munka melletti és munkanélküli átképzési programokban való megjelenése.
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GERONTOLÓGIAI GONDOZÓ:
Tekintettel arra, hogy a szociális alapellátásban jelentkező gondozási feladatok jelentős súllyal az idősek ellátását érinti, koncepcionálisan is előrevivő
képzésfejlesztés egy ilyen gondozási specializáció
bevezetése. Az idősekre vonatkozó többlet ismeretek
nyújtása, a gerontológiai gondozási-ápolási feladatok
mélyebb ismerete nagyobb gondozói önállóságot,
kompetenciát biztosít. Reális az, hogy ez a magasabb képzési szint érettségihez kötött és fontos előrelépés az is, hogy a szociális gondozó-ápoló képzésre épülve szakmai fejlődési lehetőséget kínál, és olyan speciális feladatokra is felkészít (pl. terminális
gondozás), amelyre
e szakterületen nagy
szükség van. Célszerű lenne a képzés
befogadási kritériumaként az érettségi
mellett meglévő egészségügyi ápolói
végzettség elfogadását is megjelölni - ez
segítené az idősgondozás terén a szociális és egészségügy ellátások
szakmai integrációját (a középfokú egészségügyi
képzések terén ugyan létezik geriátriai szakápoló
képzés, de ez inkább kórházi praxishoz kötött és
nem elterjedt, ugyanakkor az általános ápoló képzések kevés gerontológiai ismeretet nyújtanak). Meggondolandó az is, hogy ezt a képzést gerontológiai
szakgondozó képzéséként nevesítsük. A gerontológiai gondozó nagyobb önállósága mellett a házi segítségnyújtás területén az ápolási-gondozás feladatok
ellátásának szakmai kontrollját is képviselheti a szociális gondozó-ápoló teamen belül.
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS SZERVEZŐ:
A szociális alapellátási feladatok kapcsán ez a felsőfokú szakképzés elsősorban a kistelepülési ill. kistér-

ség társulásokban szervezett gondozó szolgálatok
szervezési-irányítási szerepkörében jelentős, de mint
részegység vezető fontos feladatot láthat el a területi
gondozási központhoz integrált alapellátási egységben (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás irányítása, nappali ellátásban idősek klubjának vezetése,
hajléktalan szálló részlegvezetője, utcai gondozás
szervezője). Jó kezdeményezés az, hogy HÍD program
keretében érettségivel rendelkező szociális gondozóápoló rövidített programban elvégezheti. Kívánatos
lenne az, hogy HÍD program keretében középfokú egészségügyi - ápolói képzettséggel rendelkezők is elvégezhessék.
Azt mondhatjuk, hogy a szociális gondozó-ápoló, gerontológiai gondozó, szociális gondozó-szervező képzési ív a szociális alapellátás területén a gondozói tevékenység képzési háttereként adekvát és
jól átgondolt rendszert képvisel.
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS:
Megítélésünk szerint a szociális asszisztens képzés koncepcionálisan a szociális
képzések egyik legvitathatóbb eleme. Ha
nem vesszük kézbe a képzési anyagot,
akkor az az elképzelés tűnik kézenfekvőnek, hogy a
szociális asszisztens a kvalifikált szociális munkás
segítője, és olyan részfeladatokat lát el, amelyek
részben tehermentesítik, részben pedig kiegészítik,
segítik a kvalifikált szociális szakember munkáját.
Ha analógiában gondolkodunk, akkor az egészségügyi területen jelenlévő asszisztensek munkáját nézve
azt látjuk, hogy jelentős mértékben adminisztrációs,
adatkezelési munkát végeznek, mederben tartják a
rendelések kliensforgalmát, előkészítő, kisegítő
munkát végeznek a beavatkozásokhoz (rendelőintézeti asszisztensek) ill. speciális résztudásukkal diagnosztikai támpontokat nyújtanak (pl. röntgen asszisztens, EKG, EEG asszisztens, szövettani asszisztens,
citológiai asszisztens, stb.). Az lehetne a várakozá-
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sunk, hogy a szociális asszisztens szociális adminisztrációs, ügyviteli, ügyintézési feladatokat lát el ill.
olyan, kliensforgalmat segítő információs, recepciós
funkciót, amely előkészíti, segíti a kvalifikált szociális
szakember munkáját. A képzési tartalom és az alkalmazási feltételek kapcsán azonban azt láthatjuk,
hogy a szociális asszisztens feladatköreként az itt vázolt tevékenységek csak a tevékenység egyes elemeiként jelennek meg, és a képzési törekvésekben egy
operatív segítő szerepkörre való felkészítés jelenik
meg esetviteli feladatok ellátásával, csoport és közösségi munkában résztvevő segítő szerepekkel (bár
mindenütt odateszik azt a megjegyzést, hogy a szociális asszisztens mindezt a kvalifikált
szociális szakember irányításával végzi).
Miközben a szociális asszisztens képzések nem tudják artikulálni a szociális
asszisztensek saját tevékenységi specifikumát, átmossák a képzési tartalmakat, kompetencia határokat, és az alkalmazási-képesítési követelmények terén
mutatkozó káosz utat nyit ahhoz, hogy
szociális asszisztenseket foglalkoztassanak olyan feladatkörökben, amelyekre nincs adekvát tudásuk és tapasztalatuk (pl. gondozási központ, bentlakásos otthon részlegvezetője,
családgondozó, „terápiás munkatárs”, stb.).
Ha viszont képzettségének megfelelően „helyén” alkalmazzuk a szociális asszisztenst (pl. szociális adminisztrációs feladatok elvégzésére), akkor világosan láthatjuk, hogy lényegesen kevesebb szociális
asszisztensre van szükség, mint amennyit jelenleg a
képző intézmények évente kibocsátanak (az NCSSZI
kimutatása szerint ma legalább 24 képzőhelyen folyik szociális asszisztens képzés - jelentős arányban
oktatási vállalkozások keretében).
SZOCIÁLIS, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ:
Ez a képzési program, amely leginkább a gyermek és
ifjúságvédelem területét célozta meg alkalmazási te-

repként, a szociális asszisztenshez képest jóval reálisabb képzési törekvést képvisel, és azt a szociális
adminisztrációs-ügyintéző tevékenységi kört fedi le,
amelyre valós igény van, és amelynek ez a képzettségi szint leginkább megfelel. Nagyon hasznos eleme a képzésnek a számítástechnikai-ügyviteli és adatfeldolgozási feladatokra való felkészítés. Véleményem szerint a szociális asszisztens képzést ez a
képzés tudná megfelelően felváltani.
MENTÁLHIGIÉNÉS ASSZISZTENS:
Úgy gondoljuk, hogy ez a képzés nem sorolható a
szociális szakképzések rendszerébe és nincs is olyan tevékenységi terület a szociális alkalmazási te-

nát a szociális munkában, de csak mint szociális alapdiplomára épülő kiegészítő képzettséget tudnánk
e területen elfogadni - akár szakirányú továbbképzés, akár MA program formájában. Ez a többlet jól
hasznosulhat a közösségi szociális munkában és különféle prevenciós programokban. Jellegét tekintve
azonban ez humán alapdiplomára épülő képzés és
nem középfokú vagy „felsőfokú” képzés, amely mögött nincs kvalifikált képzettség. A mentálhigiénés ismeret ezeken a szinteken is fontos, de véleményünk
szerint semmi értelme az asszisztens képzésnek.
A szociális szakképzések rendszerébe tartozik a
CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEK-NEVELŐGONDOZÓ,
CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKGONDOZÓ, vala-

mint a

repeken, ahol ilyen végzettség adekvát lenne. Miközben a mentálhigiénés ismeretek nyújtása vitathatatlanul fontos részét képezik a humán segítő foglalkozásokra való felkészítésnek (és ez a középfokú képzésekre is igaz), elhibázott törekvés az, hogy a mentálhigiénét „szakmásítsuk”, önálló szakmaként nevesítsük. A képzési koncepció korábban az volt, hogy
az alapképesítéshez nyújtsunk mentálhigiénés többlettudást és ezt az alapképzéshez kapcsolódó területen hasznosítsák.
Azt gondoljuk, hogy ez nem volt elégé ösztönző a
képzési piacon, így a képzésben érdekeltek lobbizták
ki azt, hogy a „mentálhigiénikus” képzettség a szociális ágazatban alkalmazási mozgásteret kapjon. Ezzel nem vitatjuk a mentálhigiénés többlettudás hasz-

BÖLCSŐDEI SZAKGONDOZÓ.
E képesítések a 0-3 éves kor közötti
gyermekek gondozása terén nyújtanak
képesítéseket.
Azt gondoljuk, hogy ezek a képzések az
adott szakterületen adekvát és fontos
képzések, de attól, hogy a bölcsődei
gondozás rendszere a szociális ágazathoz került, ezekre a gondozói tevékenységekre felkészítő képzések nem vállnak szociális képzésekké, és
képzési tartalmaik súlya sem esik ebbe az irányba.
Problémaként vetődik fel az is, hogy egyre inkább
megjelenik egy olyan törekvés, hogy egyes speciális
tevékenységekre, feladatokra való felkészítés képzési programjait szakképzésként nevesítsék, holott ezek képzési tartalmukat és szintjüket tekintve inkább tanfolyamoknak tekinthetők. Ilyen a szakképzési rendszerben nevesített a
HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ képzés,
amely a 60 órás nevelőszülői felkészítő tanfolyamhoz képest 120 óra elméleti órát, 100 óra készségfejlesztést és 80 óra gyakorlatot tartalmaz, de össz-
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óraszámában és képzési tartalmában még így sem
közelíti meg a szakképzések szintjét.
A 4/2004-es ESZCSM rendelet a közösségi pszichiátriai ellátás és a szenvedélybetegek közösségi ellátása terén a
KÖZÖSSÉGI GONDOZÓ és
KÖZÖSSÉGI KOORDINÁTOR

feladatköröket nevesíti, és e feladatok elvégzésére
felkészítő képzéseket dolgoztak ki. Ha kritikusan
megnézzük e programokat, akkor azt látjuk, hogy a
pszichiátriai és szenvedélybetegek speciális segítésére képződő „közösségi gondozó” előképzettségére
vonatkozó kritériumok inadekvátak, „alacsonyra kalibráltak” (pl.: szociális gondozó-ápoló
végzettség mint előfeltétel), a közösségi
kordinátor képzés pedig nem kapcsolódik a felsőoktatási posztgraduális képzési programokhoz.
Hasonló tisztázatlanság tapasztalható
az
ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ

tevékenységi területe kapcsán.
Úgy tűnik, hogy a szaktárca elindult egy
olyan irányba, melynek során egyes szociális ellátási feladatok mentén szűk részképzésekhez kapcsoltan nevesít képzettségeket, miközben ezek nem illeszkednek egy szisztematikusan építkező
képzési rendszerbe.
Ebben a megközelítésben a szociális munkát végző
nem egy sokoldalúan felkészült kvalifikált szakember, hanem egy szűk mozgásterű „technikus” (ezen
az úton haladva bejósolható az, hogy gomba módra
fognak szaporodni a különféle kordinátorok, esetmenedzserek, tanácsadók, és a szociális szakma
egyre inkább szétforgácsolódik).
Nem jelenik meg a szociális szakképzések rendszerében a
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELÜGYELŐ, és a

6

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI ASSZISZTENS sem.
E képzettségek elsősorban az otthont nyújtó gyermekvédelmi ellátásokban hasznosulnak az intézményi nevelési-gondozási ill. reszocializációs tevékenység kapcsán a nevelői munka támogatásában, segítésében.
--A felsőoktatási képzési programok keretében az
alábbi szociális képzések jelennek meg:

SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS - FŐISKOLAI SZINTEN (BA):
A gyakorló szociális munka területére irányuló legátfogóbb - általános - képzésként szerveződött. Képzési törekvéseiben világosan
követhető a közvetlen szociális munka praxisra való felkészítés. Kialakítása során az
volt a várakozás, hogy ez lesz
a legszélesebb körben alkalmazásra kerülő szociális képesítés, és a 80-s évek végén
született optimista előjelzések nyomán sok képzőhelyen
jelent meg. Az új kétciklusú
képzési rendszerben a BA belépő lesz a szociális
munka és szociálpolitika MA programok felé, így képzési volumene tovább növekszik. A képzési súlypontok változásával egyúttal az is világosan látható,
hogy a BA képzési program belépése nyomán, a felsőoktatásban szervezett részképzéseknek a szociális munka területén nincs igazán értelme.
SZOCIÁLPEDAGÓGUS KÉPZÉS:
Már a felsőoktatásban induló szociális képzések kialakítása során is bizonytalanul fogalmazódott meg
az, hogy hol van a mozgástere és határvidéke ennek
a képzésnek a szociális munkás képzéshez viszonyítva. Induláskor a gyermekvédelem és iskola intézményrendszeréhez kapcsolódó tevékenységként kör-

vonalazódott, miközben a szociális munkás szakma
is kereste mozgásterét a területi gyermekvédelemben.
Tapasztalható volt azonban az, hogy sem a nevelőotthoni rendszer, sem az iskolák nem preferálták a
szociálpedagógusok alkalmazását, így a képzési volumenhez képest az alkalmazási terepek kevés elhelyezkedési lehetőséget nyújtottak. Ennek nyomán
indult meg a szociálpedagógusok beáramlása a szociális munka primer terepeire. Kritikusan vizsgálva a
német területen lévő szociálpedagógus szakmát azt
láthatjuk, hogy mint képzés és szakterület jóval tágabban jelenik meg, és konvergencia tapasztalható
a két képzési ág között. Egyre világosabban láthatjuk azt, hogy nem volt szerencsés a felsőoktatási szociális képzési
rendszerben a két képzési ágat külön
megjeleníteni. A koncepcionális kételyeken túl praktikusan azzal is szembe kell
néznünk, hogy a pedagógus-képző intézmények egy jelentős része, e képzés indításán keresztül látott menekülési utat a
pedagógus-képzések iránti igény várható
visszaesése kapcsán, miközben a finanszírozási - bevételi nyomások következtében irreálisan növelték a munka melletti szociálpedagógus
képzések volumenét. A felsőoktatási képzési rendszer átalakítása során felmerült az, hogy a szociálpedagógus képzést ki kellene emelni az alapdiplomát
nyújtó szociális képzésből, és mint szakirányt az MA
programba kellene bevinni, megszüntetve ezzel azt a
nehezen fenntartható képzési kettőséget, amely jelenleg fennáll (ez egyúttal a képzési volumen csökkenését is jelentette volna). Miután - különféle ellenérdekeltségek mentén - a döntéshozók ezt a megoldást elvetették, véleményem szerint a helyzet tovább
csak egy olyan kompromisszummal tartható fenn, amelyben a szociális és szociálpedagógus szakma
képviselői megegyezésre jutnak a munkaerő-piaci -
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alkalmazási terepek megosztásában.
SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS - EGYETEMI SZINTEN (MA):
Már utaltunk arra, hogy az egyetemi szintű szociálismunkás képzés kapcsán az alkalmazói oldalról mindig is bizonytalanság mutatkozott, és rendszerint az
egyetemet végzett szociális munkásokat ugyanazokban a munka- és feladatkörökben alkalmazták, mint
a főiskolai végzettségű szociális munkásokat és a
közalkalmazotti besorolási különbségen túl nem igazán lehetett különbséget tenni. (Az 1/2000-es nem
is tartalmaz olyan alkalmazási-differenciálási szempontot, amely mentén megjelölhetnénk azokat a
munkaköröket, amelyeket ezzel a végzettségi szinttel lehet csak betölteni).
Ehhez a helyzethez képest előrelépést
jelent a „Szociális munka - MA” szak
akkreditációs anyagában megfogalmazódó alkalmazási ajánlás. Jól látható az, hogy az ebben körvonalazódó
MA képzés egy általános - „advanced
generalist” modellnek megfelelő - szociális munkás képzési modellt képvisel és konstrukciójában elsősorban a
nappali képzéseknek kedvez, implikálva azt, hogy a
BA-ből átlépő hallgatók erősebben elmélet-orientáltak és jelentős hányadban az oktatás-kutatás, valamint az elemző-szociális ellátást tervező területek felé fognak mozogni (egy részük pedig a PhD képzések
felé fog törekedni). A lehetséges alkalmazásokat
megvizsgálva kézenfekvő, hogy módszertani intézmények, szociális képzések, kutatóhelyek, döntéshozó szervek, civil szervezetek, nemzetközi programok,
és a szociális közigazgatás lenne a megfelelő alkalmazási terep számukra. Kézenfekvőnek tűnik az is,
hogy a gyakorlati szociális munkában elsősorban a
közösségi munka területén kaphatna nagyobb mozgásteret (miközben a kétciklusú képzés azon előnye
is érvényesíthető, hogy az MA végzettségű szociális

munkás a BA programon keresztül menve bármely
szociális munkás feladatkörben foglalkoztatható
lesz).
Az akkreditációs anyagban azonban két olyan - számunkra aggályosnak tűnő - szempont merül fel, amelyet meg kellene fontolni: az egyik az intézményvezetői munkakör MA szinthez kapcsolása, a másik
az MA képzés jelentkezési feltételében megjelenő lehetőség, hogy szociális alapdiploma nélkül bármilyen
BA-vel rendelkező jelentkezhet szociális munka MA
képzésre, ha szociális területen dolgozik és legalább
5 évet ezen a területen töltött.
Az intézményvezetés kapcsán azt gondoljuk, hogy ez
az általános MA nem készít fel,
és önmagában nem tesz alkalmassá senkit intézményvezetői
feladatok ellátására. Elhibázottnak tartanánk azt is, ha ez az
MA képesítés előfeltétele lenne
vezetői állás betöltésének. A
másik szempont kapcsán az a
probléma merül fel, hogy a jelenleg nagy tömegben szociális
ellátásban dolgozó más végzettségűek ebbe az MA programba lépve - a szilárd
szociális szakmai alapok lerakása helyett - a BA szintet átugorva, pozícionálisan is átlépnék a BA végzettségű szociális munkásokat, ezáltal jelentéktelenítve,
értéktelenítve a szociális munka BA diplomát, miközben ők maguk elsősorban a gyakorlati szociális munka alkalmazási terepein dolgozva, alapvetően nem azokat a feladatköröket látják el, amelyekre ez a MA
program felkészítené őket (ld. a fentebbi alkalmazási
ajánlásokat).
SZOCIÁLPOLITIKUS KÉPZÉS/SZOCIÁLPOLITIKA (MA):
Hosszú ideje azzal az ellentmondással kell szembesülnünk, hogy miközben az egyetemi szociálpolitikus
képzés jól felépített és magas színvonalú képzés és

jelentősége, szerepe az alkalmazási területeken is világosan látható, a potenciális alkalmazók - különösen az önkormányzatok - kevés valós érdeklődést
mutatnak a képzett szociálpolitikusok iránt. Nem igen találhatunk olyan állásokat meghirdetve, ahol kifejezetten szociálpolitikus képzettségű szakembert
keresnek és ennek nyomán az e szakon végzettek
egy jelentős része valamilyen szociális munkás állást
tölt be, miközben nem ez lenne a képzés célja.
Egyértelmű az, hogy igazi áttörést az hozna, ha az
önkormányzati rendszerben az önkormányzati szociálpolitikai stratégiák alakításában és az ehhez kapcsolódó elemző-tervező tevékenységekben, döntéselőkészítésben a szociálpolitikus végzettség elvárt képesítésként jelenne meg, és
a szociális bizottságok mellett szociálpolitikai szakértőket alkalmaznának. Fontos
az is, hogy a szociálpolitikai feladatokban
érintettek számára a munka melletti szociálpolitikai MA képzési program nyitott
legyen és eltérően a Szociális munka MAtől (ahol ragaszkodhatnánk a szociális alapdiploma meglétéhez), különféle végzettségekkel rugalmasan lehessen belépni. Ebből viszont az következik, hogy szociálpolitikus
végzettséggel szociális munkás feladatkört automatikusan ne lehessen betölteni. (Ez a probléma természetesen nem vetődik fel abban a képzési konstrukcióban, ahol a Szociálpolitika MA-hez a Szociális
Munka BA-n keresztül vezet az út.)
A különféle szociális képesítések és képzések áttekintése kapcsán érintenünk kell a
SZOCIÁLIS SZERVEZŐ

szakon végzettek helyzetét. Ez a képzés 1973-ban
indult munka melletti képzésként és pontosan tíz évvel ezelőtt szűnt meg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola csongrádi kihelyezett szociális szervező
képzésének lezárásával.
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A képzésben közel több száz szociális szervező végzett,
és jórészük az idősellátásban, felnőtt fogyatékosokkal
foglalkozó intézményekben dolgozik, miközben közülük
sokan a későbbiekben különféle egyéb képzettséget
szereztek (államigazgatási főiskolai képzés, szociológus, szociálpolitikus képzés, egyetemi szociális munkás
képzés, szociális menedzser, mentálhigiénés képzések
stb.) és kimozdultak a szociális szervezők hagyományos
alkalmazási terepeiről. Korábban, egy minisztériumi állásfoglalás született e képzés és a szociális munkás képesítés egyenértékűségéről, de ennek ellenére bizonytalanság mutatkozik e képzettség megítélésében, és az
alkalmazás kapcsán. Azt gondoljuk, hogy a szociális
szervező képzés a szociális szakemberek
képzésének egy korábbi - az adott körülmények között ebben a formában megvalósítható - modelljeként volt jelen. Mint
képzés rendelkezett olyan erősségekkel
és gyengeségekkel, amelyek érintették a
képzési minőséget, de ugyanakkor fontos szerepet töltött be a hazai szociális
munka fejlődésében, és képviselői - különösen az idősgondozásban és fogyatékossági területen - ma is értékes munkát
végeznek. Képzettségük szociális alapdiplomaként, alkalmazási szempontból nem megkérdőjelezhető (mint
ahogy a 60-as években a maihoz képest eltérő képzési
modellt képviselő korai pszichológus képzésekben szerzett diploma legitimitása sem kérdőjeleződik meg). Tudásuk különösen a szociális alapellátás területén jól értékesíthető.
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS/SZAKIRÁNYÚ - MA:
A szociális képzések rendszerében jelenleg szakirányú továbbképzésként jelennek meg képzési specializációk. Számuk meglehetősen kevés, és hiányzik
egy olyan átgondolt és a képzőintézmények között egyeztetett képzésfejlesztési program, amely a szakirányú képzések koherens rendszerét próbálná kiala-
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kítani. Az átalakuló felsőoktatási rendszer kapcsán
célszerű lenne azt is átgondolni, hogy a szakirányú
továbbképzések helyett a specializációk MA programokként jelenjenek meg. Amerikai és több európai
képzésben lehet látni, hogy az MA programok két ágon futnak: elméleti orientációjú MA képzések és a
szociális munka alkalmazási területeit megcélzó,
szakirányú MA képzések formájában.
Ez utóbbiak mintájára munka melletti szakirányú MA
programokkal válthatnánk fel a szakirányú továbbképzéseket. Az alkalmazási területek kapcsán a későbbiekben utalni fogunk arra, hogy milyen szakirányú képzettségekre lenne szükség. Itt szeretnénk kiemelni a már meglévő
SZOCIÁLIS MENEDZSER

képzést, amely eltérően a terepspecifikus képzésektől, egy tágabb intézményvezetői és ellátórendszer-menedzseri feladatkör
ellátására ad képzési többletet.
Kézenfekvő az, hogy ennek a képzettségnek a megszerzése a szociális ellátó-rendszer vezetőiirányítói, valamint szolgáltatásfejlesztési pozícióiban kapjon szerepet.
AZ ELLÁTÓRENDSZER
ALKALMAZÁSI-KÉPESÍTÉSI KRITÉRIUMAI
Kézbe véve az 1/2000-es rendeletnek a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak képesítési előírásaira vonatkozó mellékletét, szembesülnünk kell azzal, hogy a rendelet
egyrészt hihetetlen mértékben kitágította az alkalmazási-képesítési feltételeket, másrészt teljesen elmosta a különféle képesítési szintek közötti határokat. Ennek az egyik következménye az, hogy rendkí-

vül eltérő képesítésekkel rendelkező emberek töltenek be szociális területen állásokat, másrészt igen
nagy eltérések mutatkoznak képzettségi szintben
egy adott feladatot ellátók között.
Amikor kritikusan hozzányúlunk e kritérium-rendszerhez, első lépésben el kell vonatkoztatnunk a jelen
helyzettől és két elvet kell következetesen érvényesítenünk: az egyik az, hogy az ellátórendszer egészére
olyan alkalmazási-képesítési kritériumokat kell alkalmazni, amelyek a szociális képzettségekhez igazodnak, és professzionális szociális feladatok ellátására
csak szociális területen szerzett szakmai képesítéseket fogadjanak el. (Ha a szociális munkát szakmaként próbáljuk megerősíteni, akkor ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ehhez a munkához megfelelő szakmai felkészültségre van szükség.)
Ehhez szorosan kapcsolódik az a követelmény
is, hogy az egyes feladatkörökben ellátandó feladatokat megfelelő képzettségi szintekhez kell
kötni és világosan körvonalazni kell a tevékenységek kompetencia-határait. Szakmai szempontból tarthatatlan az, hogy ha egy adott feladatkörben nincs kvalifikált szociális szakember,
akkor azt kevésbé képzett vagy egészen más
képzettséggel rendelkező emberekkel lássuk el. (Orvoshiány esetén nem fog az asszisztens operálni és
nem fog a bírósági írnok tárgyalást vezetni - és még
hosszasan sorolhatnánk analógiákat más szakmákból). Azt, hogy a valós élet mit hoz, azt sok szempontból át lehet gondolni és különféle erőfeszítéseket lehet tenni, de az meglehetősen abszurd, hogy törvénybe vagy rendeletekbe foglaljunk szakmai képtelenségeket és ezúton konzerváljunk olyan helyzetet,
amely súlyosan sérti a szociális szakma elemi érdekeit és az ellátás szakmaiságát. Közel 20 évvel a
szociális képzések fellendülése után nem igaz az,
hogy nem lehet szakembereket találni, és az állásokat megfelelően képzett szociális szakemberekkel
betölteni. Ha tudja azt egy önkormányzat, hogy isko-
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lát nem tud működtetni képzett pedagógusok nélkül, azt is tudnia kell, hogy szociális ellátást sem működtethet szociális szakemberek nélkül. Ha a kritériumok következetesek,
akkor az alkalmazó kénytelen erőfeszítést tenni a feltételek megteremtésére, de ha végkép nem talál megfelelő szociális szakembert, még mindig mondhatja a demográfiai mozgások miatt éppen feleslegessé váló tanítónőnek, hogy tessék beülni az iskolapadba, és
szociális munkát tanulni. (Az egy másik kérdés, hogy ehhez milyen támogatást kap, de ha
az önkormányzati tehervállalás is szerepel ebben, akkor talán az arra ösztönzi az önkormányzatot, hogy elsősorban már képzett szakember alkalmazására törekedjen.)

Fontos felismernünk azt, hogy a szociális szakmának meg kell akadályoznia azt,
hogy a szociális ágazatot más szakmák munkaerőpiaci feszültségeinek zsilipelésére használják.
Ha arra a kérdésre keresünk választ,
hogy mi is történjen a
szociális ellátásban bent lévő nem szakképzettekkel, akkor
azt az álláspontot kellene képviselnünk,
hogy azok, akik hoszszabb ideje a területen vannak, és kevesebb mint tíz évük van
nyugdíjig, maradhassanak a területen
(de intézményvezetői
pozíciót csak megfelelő szociális szakképzettséggel lehessen betölteni). Azok pedig, akik még tartósan a területen dolgoznának, de nem rendelkeznek szakirányú képzettséggel,
egy képzési ütemterv mentén elindulhatnának szociális
munka BA-ben (e programot lehetne
olyan zárt beiskolázású támogatott képzésként szervezni,
mint ahogy az OM támogatta a gyógypedagógus képzést, vagy ahogy a gyermekvédelemben lévő pszichológushiány felszámolását próbálják jelenleg támogatott képzésben megoldani). Ha ezen az úton
indulunk el, az meglehetősen nehéz lesz és sok ellenállással fogunk találkozni, de ha nem
szakítunk radikálisan az 1/2000-es által legalizált gyakorlattal, annak súlyos ellátásminőségi és munkaerő-piaci következményei lesznek, és a szociális képzőintézmények egy
jelentős részét akár be is csukhatjuk…
A szerkesztőség az alábbi megjegyzéseket tette az eredeti anyaghoz:
1.) Az írásban szereplő szöveg-kiemeléseket a szerkesztőség illesztette az írásba - ezzel is
segítve az Olvasót a szöveg értelmezésében.
2.) Az írás második része a szociális ellátórendszerben az egyes munka- és feladatkörökhöz kapcsolódó alkalmazási feltételeket tárgyalja.
3.) A szerző kérésének teszünk eleget, amikor újra kihangsúlyozzuk, hogy ez az írás:
MUNKAANYAG!

GICZEY PÉTER: NÉHÁNY GONDOLAT
A CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZRÓL
A Csapókerti Közösségi Ház egy szocio-kulturális, settlement típusú intézmény, mely Debrecen belvárosától nem túl messze, kertes, családi
házas városrészben található. Az épület 1962-ben készült el, annak idején Horváth Árpád Művelődési Háznak hívták és a Kölcsey Ferenc
Megyei Városi Művelődési Központhoz tartozott. Majd a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek folyamataiban, a csapókerti közösségi, önszerveződési hagyományokra alapozódva, egyre inkább olyan mozgások alakultak ki a helyi társadalomban és a házban, mely előrevetítette: itt
előbb-utóbb egy önálló intézmény jön majd létre. Így is lett, 1989-90
fordulóján vált önállóvá, elődöm, Hallgató Éva kezdeményezésére, és
kapta a Csapókerti Közösségi Ház nevet, mely azóta is önkormányzati
fenntartású költségvetési intézményként működik.
A szocio-kulturális, settlement típusú önmeghatározás azt jelzi, hogy a
klasszikus settlement hagyományokat követjük, melynek lényege, hogy
3 funkciót egyesít az intézmény szolgáltatásaiban, tevékenységében:
 a művelődést,
 a szórakozást és
 a segítségnyújtást.
Jut eszembe egy kis sztori ezzel kapcsolatban, még ’92 tájékáról:
amikor Debrecenben egy nagy nemzetközi önkéntes konferenciát ren-
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deztünk, s amelyre külföldről is számos helyről jöttek
közösségfejlesztő és önkéntes munkával foglalkozó
szakemberek. Közöttük az azóta már elhunyt John
Matthews, a BASSAC, a Brit Settlementek Szövetségének elnöke, aki miközben tájékozódott arról, hogy
milyen közösségi kezdeményezések vannak Debrecenben, meghallotta, hogy létezik a Csapókerti Közösségi Ház, hát ellátogatott hozzánk is. Belépett az
előtérbe, körbenézett, majd tett egy kört, és felkiáltott: „Oh, this is a settlement!” (= Ó, de hisz ez egy
settlement!) Azóta a Csapókerti Közösségi Házat mi
is „settlement”-nek tekintjük. No persze, nem emiatt
lettünk azzá, ez csak a humorosabb része a dolognak; de a settlement hagyományok felé fordulás és
hagyományainak felélesztése az, ami alap-, és stratégiai kérdés az intézmény életében. Azonban ez a
kis példa is mutatja, sokak számára talán már a falakból is sugárzik, mik vagyunk valójában.
Visszatérve a funkciókra, szórakozás alatt azt értjük,
hogy alkalmakat teremtünk a szabadidő eltöltésére,
családi, baráti, kisközösségi együttlétekre, sőt a Csapókerti Közművelődési Egyesület a régi hagyományokat felelevenítve, immár közel húsz éve, havi rendszerességgel szervez bálokat. Művelődésre is számos lehetőséget találnak nálunk a környékbeliek, akár saját fenntartású csoportjaink révén, akár saját
kezdeményezéseik által.
A segítést pedig az intézményen belül működő Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat jelenti.
Mindezt amit idáig elmondtam, keresztbe metszi,
körbefonja, a közösségfejlesztő munka, illetőleg ennek eredményeképpen létrejövő, jogilag is bejegyzett
szervezetek, alapvetően egyesületek tevékenységének segítése. Munkánk eredményeképpen ma 14 egyesület van a házba bejegyezve és mindegyik működik is. Az egyesületekkel az intézménynek szerződéses viszonya van, mely szerint igénybe vehetik:
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a helyiségeket,
a meglévő infrastruktúrát: értve ez alatt
 a telefont,
 a faxot,
 a számítógépeket,
 a fénymásolót, valamint
 a magam és a munkatársaim szakmai tevékenységét és segítségét.
Természetesen kölcsönösségi alapon mi is igénybe
vesszük az egyesületek különféle szolgáltatásait,
segítségét, és fizetünk egymásnak ezért.
Az egyesületeket segítő animátori munkát is ellátunk, ami elsősorban pályázatfigyelést és pályázatírásban közreműködést jelent.



Szomszédság, önkéntesek
a Csapókertben

A szomszédsági önkéntes munka ötlete 1997-98
tájékán fogalmazódott meg, aminek alapja volt, hogy
nyíregyházi főiskolai hallgatókkal készítettünk egy
empirikus szociológiai felmérést a Csapókert helyi
társadalmáról, illetőleg a Csapókerti Közösségi Ház
„renoméjáról”, szolgáltatásaink ismertségéről. A felmérés egyik meglepő eredménye volt számomra,
hogy noha a közösségi házba sokan járnak, népszerű, folyamatosan „dugig” vagyunk, de a csapókertieknek csupán mintegy húsz százaléka tudja, hogy egyáltalán létezik a Csapókerti Közösségi Ház.
Szíven ütött ez az adat! Elhatároztam: itt valamit csinálni kell!
Munkatársaimmal, a lehetőségek átgondolása közben bukkantunk egy amerikai példára. A Grace Hill-i
Settlementben szomszédsági önkénteseket alkalmaztak, akik a szomszédságban mindenféle tevékenységeket végeztek és segítséget nyújtottak az ott

élő lakosoknak. Nosza, akkor nekünk is valami ilyesmivel kell próbálkozni!
Másrészt régóta izgatott bennünket az önkéntesség
kérdése is, kiindulva abból, hogy sok helyen, sok
szakember mindig azt hangsúlyozza: „Ó, Magyarország egy átmeneti társadalom, átmeneti gazdaság.
Itt az emberek még ugye, a napi nyolc órán túlmenően, szabadidejükben a létfeltételeikért, a jövedelem,
a megélhetést biztosító jövedelem megszerzéséért
dolgoznak, így nincs is értelme arról beszélni, van-e
talaja egyáltalán az önkéntes munkának. Magyarországon ilyen, hogy önkéntes munka, szinte elképzelhetetlen.” – szól a summázat.
Ezzel én mindig vitatkozni szoktam, elfogadva persze
azt, hogy a társadalomban az emberek energiáik
nagy részét valóban a jövedelemért, a jövedelemszerzésre fordítják, de az én meglátásom és tapasztalataim szerint sokan, sok önkéntes munkát végeznek. Mindenkinek van valami hobbija, valami szívügye, amiért árkon-bokron, tűzön-vízen keresztül hajlandó tenni, pénzét-energiáját-szabadidejét beáldozva, valamit matat, tesz és segít másokon. Csak jelen
pillanatban, és az elmúlt időszakban, nem nevezzük,
neveztük önkéntes munkának, de már valami hasonló ez, ami elvezet az önkéntes munkához vagy akár
sokszor az is. Az elméleti feltevésem az, hogy valójában Magyarországon az emberek sok önkéntes munkát végeznek, csak nem hívjuk annak. Ebből következően igenis van terepe és táptalaja az önkéntes
munkának Magyarországon. Nos, akkor próbáljuk
meg! Nézzük, vajon működik-e a Csapókertben?
Harmadrészt volt egy olyan példánk, ami bátorított
bennünket. S ez egy csapókerti példa: valamikor a
kilencvenes évek legelején jelentkezett egy frissnyugdíjas néni, hogy ő társadalmi munkában kapcsolódna a családsegítő szolgálatunkhoz: szeretné azokat az időseket körbejárni az utcában, a környéken,
akiket ismer. Ha adnánk neki segélykérő-lapokat és
tájékoztatnánk erről-arról, akkor ő elmondaná mind-
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azoknak az egyedül élő öregeknek, akik
nem akarnak
vagy nem bírnak bejönni a
Házba, vagy egyáltalán nem
is szeretnének
intézményesült segítséget
kérni. Velük
foglalkozna,
és rendszeresen látogatná
őket. Persze, mondtuk hogyne, örülünk, és azóta Apagyi néni (Apagyi Györgyné) végzi
ezt a tevékenységet. Rendszeresen bejár hozzánk a
Családsegítőbe, és mindig hozza-viszi a híreket arról,
hogy:
„Kovács nénivel ez van, a Nagy nénivel meg amaz
van … elköltözött az X néni fia, a másiknak meg ilyen
- olyan baja van … tüzelő kéne … ez kéne, az kéne.”
Apagyi néni tehát összekötő kapocs a családsegítő
szolgálat és az idősek egy része között. Önkéntes,
aki ezt a tevékenységet a kilencvenes évek eleje óta
végzi, mind a mai napig.
1997-98 folyamán átgondoltuk, megterveztük a
szomszédsági önkéntes programot, elkezdtünk vele
házalni, mert némi forrást azért kellett teremteni
hozzá. Tagjai vagyunk az IFS-nek, a Settlementek és
Szomszédsági Központok Nemzetközi Szövetségének (International Federation of Settlements); találkozóira rendszeresen eljárunk, úgyhogy az ötletet
már ’98-ban egy Európai Csoporttalálkozón elő is
adtuk. Segítséget kértünk a projekthez, a munka

beindításához, ahol az egyik holland ismerősöm jelentkezett, meg svédek is, hogy nagyon szívesen segítenének, és akkor keressünk rá közösen pályázati
lehetőségeket. Keresgéltünk, több helyen is pályáztunk, de nem nyertünk. Végül 2000-ben, a Phare
ACCESS mikro projekt felhívásra beadott programunk nyert, s így 2002 folyamán elindulhatott a
munka. Holland partnerünkkel felvettük a kapcsolatot, mert hiszen nekünk nem volt tapasztalatunk arról, hogyan is kell az önkéntes munkát szervezni,
milyen hozzáállást kíván, ezért szükségünk volt tapasztalatra, konzultációs partnerre, aki segít az önkéntesek képzésében.
A szomszédság
önkéntes program
Első lépésként, tavasz végén megkezdtük az önkéntesek kiválasztását egy szükséglet-feltárás keretében, interjú módszer segítségével,
melynek során felkerestük az általunk ismert csapókerti személyiségeket. Olyan személyeket választottunk ki, akikről tudtuk, hogy Csapókertben valamilyen köztiszteletnek,
ismertségnek örvendenek, egyfajta
kulcspozíciójuk van az utcában és a
környékükön. Tehát, azt a típusú
személyiséget, akit az utcabeliek általában meg szoktak kérdezni, ha
valami gondjuk-bajuk van, vagy egyáltalán hallgatnak a szavukra. Így
készítettünk 30 interjút, melynek a
főbb elemei a következők voltak:






Hogyan látják most és régen a csapókerti embereket?
Hogyan látták az elmúlt évtizedekben a csapókerti helyi társadalmi viszonyokat?
Szerintük mire lenne szükségük az embereknek,
miben szenvednek hiányt?

Elmondtuk azt is, hogy szomszédsági önkéntes programot indítunk, önkénteseket keresünk, és megmagyaráztuk, hogy mit gondolunk az önkéntesek feladatának: a szomszédsági önkéntes
 információnyújtó,
 egy kis közösségszervező,
 egy kis segítségnyújtó funkcióval rendelkezik.
Az utolsó kérdésünk mindig az volt, hogy:
 ő maga vállalna-e ilyen önkéntes munkát, illetve
kit ajánl erre a feladatra?
Egy részük azt mondta, hogy nem, és ajánlott egy további embert, akit aztán fel is kerestünk. A másik részük pedig azt mondta, hogy igen, vállalná. Így összejött 10 önkéntesnek ajánlkozó személy neve.

Milyen problémákat látnak a Csapókertben?
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Az interjúkat elemeztük, s ebből összeállt egy szubjektív kép arról, hogy hol is tart a helyi társadalom a
Csapókertben. A szükségletfelmérés adatai jól érzékelhetővé tették, hogy az embereknek erős igényük
van arra, hogy minél több információhoz jussanak
hozzá, a városban található sokféle kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi szolgáltatásról.
Látszott az is, az emberek igénylik, hogy jobban öszszeismerkedjenek, találkozzanak egymással, hiszen
a kilencvenes években a Csapókertben lejátszódott
egy olyan társadalmi folyamat, hogy az ott élőknek
egy része elköltözött, a másik része öreggé vált, illetőleg elhunyt. Az interjúkból vált egyértelművé számunkra, hogy nem csak a város más részeiből, hanem a környékbeli falvakból jelentős számú új „belakó” érkezett, ami nagyon érdekes felfedezés volt, hiszen a Csapókert maga is egy falusias hangulatú
környezet, és kiderült, a jobb módú, falun élők költöztek be hozzánk. Ők erősen őrzik falusi társadalmi
hagyományaikat, és keresik a kapcsolódást egymáshoz, de mivel többféle helyi társadalomból érkeztek,
az újban még nem találják a helyüket. S abban, hogy
ezek a találkozások, és egyáltalán a kölcsönös kommunikáció létrejöjjön a régi csapókertiek, az újonnan
beköltözött „városiak” és a „falusiak” között, jelentős
szerepe lehet a szomszédsági önkéntes programnak
- gondoltuk.
Második lépésként partnerünk, a Rijnstad, ifjúsági-,
közösségi-, és szociális tevékenységet folytató szervezet Arnhemben, 2002 októberében egy hetes tapasztalatszerző utazáson fogadott és segített bennünket. Marosszéki Emese, a program szakmai vezetőjével, Pető Ibolya koordinátorral hárman a holland önkéntes munkát és az önkéntesekkel való foglalkozást tanulmányoztuk, majd pedig novemberben
elkezdődött a csapókerti önkéntesek képzése.
Harmadik lépésként novemberben elkezdődött a
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képzési szakasz - végül 9 fővel, mert egyikük az utolsó pillanatban visszalépett -, ami havi egy szombati
napon, hat órát igénybe vevő, összesen hat alkalomból állt.
 Két alkalommal a helyi társadalomról, a közösségről, a közösségfejlesztésről esett szó.
 A következő alkalommal részletesen bemutattuk
a Csapókerti Közösségi Házat, szolgáltatásainkat,
 azután a Polgármesteri Hivatalból hívtunk szakembereket, akik elsősorban a szociális szolgáltatások területét ismertették meg az önkéntesekkel,
 majd pedig volt egy kettős vezetésű kommunikációs tréning, ami az emberekkel való kommunikálásban és az ehhez kapcsolódó technikákban
igyekezett segítséget adni.
Közben a holland partnerünk is jött, két napot velünk
konzultálva és a szomszédsági önkéntesekkel töltött, számukra az attitűdöket, a motiválást átadva.
A képzési program azzal zárult, hogy közösen kidolgoztuk egy szomszédsági nap a tervét, aminek az
volt a célja, hogy a szomszédsági önkénteseket megismertesse a csapókertiekkel. Ez egy kora délután
kezdődő és este bállal záruló program volt, amiben
maguk a szomszédsági önkéntesek találgatták ki,
hogy mik azok a programok, melyeket Ők szeretnének megvalósítani. Nyilván a váz megvolt, mert adott
volt, hogy:
 kell lenni bemutatkozásnak,
 meg egy közös bálozásnak.
Az önkéntesek továbbá kitalálták, hogy legyen házi
sütemény-verseny, aztán persze vannak férfiak is az
önkéntesek között, akik javasolták, házipálinka-verseny is legyen. Így aztán házipálinka-versenyt is hirdettünk, ahová szintén elég szép számú versenymunka érkezett, amit az avatott önkéntes zsűri bírált
el. Ugyanígy a sütemények esetében is. Az egyik

szomszédsági önkéntes azt mondta, kertészeti tanácsadást szeretne tartani, és így lett kertészeti tanácsadás, vagy volt, aki a bio-termékekben érezte
magát jobban elhivatottnak, ő pedig a bio-táplálkozás témakörében tartott tájékoztatót a délután folyamán. Családosra terveztük az egész délutánt, tehát gyermek-programokat is szerveztünk.
A szomszédsági napra elkészítettünk tízezer szórólapot, amely egyrészt a programokra invitált, másrészt a másik oldalán fényképpel bemutattuk a
szomszédsági önkénteseket. Addigra már mindenki
ki is alakította, hogy ki, mikor tudja majd fogadni a
hozzá betérőket, így a szórólapon szerepelt a heti
két óra fogadóóra is, telefonszámmal, pontos címmel.
Mindenkinek készíttettünk egy kis táblát, amit a
program indításakor 2003 májusában az önkéntes
az ablakába helyezett, vagy kifüggesztette a kerítésére:
„Szomszédsági önkéntes vagyok, megkereshető
vagyok kedden 4-6 között, telefonszámom: ez meg
ez.”
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A szomszédsági nap, a sajtótájékoztató és a szórólapjaink nyomán önkénteseinket szinte megrohanták, de ők is nagy lelkesedéssel láttak munkához.
Május-június folyamán szép számú megkeresésük
volt, sokan fordultak hozzájuk, és nagyon sokan örültek, hogy elindult ez a program.
Önkénteseink lelkesedése nem lankadt, és arról számoltak be, hogy az utcán is megállítják őket az emberek, és nem csak a kifüggesztett fogadóórára jönnek.
Következő feladatunk önkénteseinket kivinni Hollandiába, hogy találkozzanak ottani önkéntesekkel, és
közvetlen élményük legyen más önkéntesek munkájáról. Erre valószínűleg 2004 tavaszán kerül majd
sor. (Azóta ez a cserelátogatás bizonyára már lezajlott - a szerk.)
Már a projekt során tovább gondoltuk a folyamatot,
és a holland partnereinkkel együtt rögvest a nyár
elején önkéntes koordinátor képzést szerveztünk.
Hiszen a mi szomszédsági önkénteseinkkel való foglalkozás koordinációs munkát igényel, majdhogynem

egy teljes státuszt, egy teljes állást jelent, hiszen folyamatosan ellátjuk őket információval, folyamatosan beszélgetünk, támogatjuk őket, kapcsolatot tartunk, motiválunk és megoszthatják problémáikat
szakemberrel.
Továbbá szeretnénk városi vagy akár megyei szinten
is kiterjeszteni a szomszédsági önkéntességet, hiszen több, különböző szervezet részéről mutatkozott
érdeklődés.
GICZEY PÉTER
< giczeyp@t-online.hu >

KEDVES OLVASÓ (A SZERK.)
Bár Giczey Péter cikke ennyi év távlatából is a legjobb kézikönyvek stílusát idézi, de lássuk, hova fejlődött mára a:
Szomszédsági önkéntes program!
Hallgassuk meg erről :
Marosszéki Emesét,
a program szakmai vezetőjét!

MAROSSZÉKI EMESE:
...ÉS A HAJÓ MEGY TOVÁBB...

most már kialakult módszertannal és több tapasztalattal. A „régi” önkéntesek pedig tereptanárként segítették az „újak” felkészítését.
A három új terület a következő:

NAGYRÁBÉ
Hajdú-Bihar megyében, félúton Berettyóújfalu és
Püspökladány között, a megyeszékhelytől 50 kilométerre fekszik. Vasútállomása nincs, csak közúton közelíthető meg. Lakossága 2.490 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű település. Ennek oka: részben a földrajzi elhelyezkedés /a keleti régió(ság)/, részben a
múltból fakadó emberi mentalitás. A magas munkanélküliség és a vele járó létbizonytalanság is erősen
növeli a település hátrányos helyzetét. A helyi önkormányzat alapintézményeket működtet. Kialakulóban.
Nagyrábén 16 önkéntes jelentkezett, jellemzően fiatal, GYES-en lévő anyukák, akiknek a gyermekei tartósan betegek, de nem feltétlenül 3 év alattiak. Az
egyesített szociális intézmény vezetője vállalta a koordinációs feladatokat.

DEBRECEN-HALÁP
A szomszédsági önkéntes program nagy érdeklődést
váltott ki a sajtóból amikor elindult, és később, amikor az eredményeket is megmutathattuk. Emiatt tehát több szervezet is érdeklődött a program iránt. Azt
terveztük, hogy próbára tesszük a programot és magunkat, megnézzük, hogy különféle szociokulturális
környezetben hogyan alkalmazható a módszer.
HEFOP program keretében megnyitottuk a debreceni
Önkéntes Központot, és elindítottuk újabb három
helyszínen a szomszédsági önkéntes mozgalmat,

A városközponttól 14 km-re, keleti irányban fekszik.
Két részből, a 404 főt számláló céltelepülésből és a
619 lelkes, nagyterületen szórt tanyavilágból áll. A
tanyavilág lakosainak számát növeli még egy zártkert, ahová 15-20 négyzetméteres téliesített házakba a városi élet növekvő terheit fizetni már nem képes, túlnyomórészt többgyermekes családok költöznek ki, a könnyebb megélhetés reményében. Intézmények és közösségi szintér hiányában az emberek
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nem jutnak időben információhoz, ezáltal lemaradnak a számukra kínálkozó lehetőségekről, és egyre
kilátástalanabbnak látják a jövőjüket. Az egyetlen
intézmény az összevont osztályos Általános Iskola,
ami a céltelepüléstől 1 km-re a tanyavilágban van.
Évek óta működik falugondnoki ellátás - programunk
számára is a falugondnok toborozta és koordinálta
önkénteseket.

DEBRECEN-BAYK
ANDRÁS-KERTNAGYRÁBÉ
Debrecen külterülete, a település rendezési tervében
meghatározott belterület határán kívül fekvő rész. A
területet 1968-ban osztotta ki a debreceni tanács,
hétvégi telkek számára. A 90-es évektől kezdve egyre több fiatal házaspár, illetve 1-2 gyerekes család
vásárolt itt házat. Az egyre bizonytalanabb megélhetés miatt ez volt az egyetlen lehetőségük az első önálló lakáshoz jutáshoz. A kertséget sok egyedülálló,
gyermekes anya is lakhelyül választja. Az viszont örvendetesnek mondható, hogy akik egyszer kiköltöznek, azok látva a folyamatos fejlődést, itt teremtenek egzisztenciát, csinosítják házaikat, és nem akarnak innen elmenni. Inkább „kivárják, míg a város ideér”. Rájuk jellemző, hogy közmű - és bankkölcsön
tartozásaik miatt eladták/elvesztették lakásaikat és
kiköltöztek a hétvégi házaikba, vagy kimondottan
helyben lakás céljából itt vásároltak ingatlant.
Itt már korábban megalakult egy egyesület a kertség
érdekképviselete érdekében. Tagjai (nyolc fő) jelentkeztek önkéntesnek, míg az egyesület elnöke vállalta a koordinációs feladatokat.
Mindhárom területen (természetesen a Csapókerti
önkéntesek is tovább működtek) hamarosan kirajzolódtak a segítés sajátos jellemzői:
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Nagyrábén legalább egy évig nagy volt az ellenállás,
és szó szerint lehülyézték az önkénteseket az utcán.
Igen sokat számított, hogy szupervízión feldolgozhatták negatív élményeiket. Egy év múltán azonban
megfordult a közvélemény, és elhitték, hogy valóban
önzetlenül segítenek. (Már nem próbáltak egy-egy ötszázast a zsebükbe dugni, ha segítséget nyújtottak.)
Az önkéntesek részt vettek és vesznek minden közösségi programban, így közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a település lakóival.
Nagyrábé lakói jellemzően az adminisztratív-hivatalos ügyintézésben kérnek segítséget, de már szerveztek óvodai kerítésfestést, és elintézték a sportoló
gyerekek anyagi támogatását, azért hogy továbbjuthassanak a megyei bajnokságra. Összességében úgy
egyéni estkezelésben, mint közösségi munkában kiválóan megállják a helyüket, köszönhetően a közismert és köztiszteletben álló koordinátornak is, aki
rendkívül aktívan szervezi az önkénteseket.
Bayk András-kertben a sokgyermekes családok és a
munkanélküliek segítése jellemző, úgy is mondhatnánk, hogy szegénygondozás folyik. Megtanulták az
adománygyűjtést, és rendszeresen osztanak ruhát
és élelmiszert. Itt sem zajlott konfliktusmentesen a
program bevezetése: voltak, akik úgy vélték, hogy az
önkéntes program egy politikai kampány része. Ezzel
szemben a program során végig elhatárolódtunk bármilyen politikai és világnézeti mozgalomtól, irányzattól, de az értetlenség sokféle formában jelentkezett.
(Egy képviselő évekkel korábban attól félt, hogy az ő
pozícióját próbáljuk gyengíteni.)
Halápon egy igen jól sikerült szomszédsági napot
követően sokan keresték az önkénteseket egyéni
problémáikkal. Talán itt sikerült legkevésbé közösségi szolgáltatást nyújtani. Itt nem volt kiemelkedő fontosságú a program, mert már hozzászoktak a falu-
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gondnok segítségéhez, és ez elegendőnek tűnik a
kiegészítő szociális ellátásban.

AJÁNLÁS
Azért ajánlom ezt a programot a szociális ellátásban,
mert:


A szomszédsági önkéntesek közelebb vannak a
szomszédsághoz, tehát a segítségre szorulók
könnyebben kérik az ő segítségüket. Ők jól képzettek, ismerik a kompetencia határaikat, és
szükség esetén könnyebben rábeszélik a rászorulókat, hogy kérjenek professzionális segítséget.



Az önkéntesek könnyebben hozzájutnak olyan információkhoz, amelyek hiányában gyerekek, idősek sokkal nagyobb veszélybe kerülhetnének.



Sokszor vesznek le olyan terheket a segítők válláról, amelyekre nekik már nincs se energiájuk se
idejük.



Az önkéntesek a családsegítők, és más szolgáltatók kinyújtott karjai lehetnek, akik akár az egyéni
esetkezelésben, akár a közösségi munkában aktívan és lelkesen részt vehetnek.

Személyes megélésem a programmal kapcsolatban:
15 éves családgondozói múlt után az önkéntesekkel
való együttműködés valódi felüdülést jelentett, másként kérték a támogatást mint az ügyfeleim, és tudtam, hogy rendkívül komolyan veszik a munkájukat,
tehát megbízhatok bennük. Ez már inkább egy kollegiális viszonyt jelentett, ahol szupervízorként és tanácsadóként dolgozhattam. 2004 óta a csapókertiek szakmai vezetője vagyok (szintén önkéntesen), és
úgy vélem, hogy még mindig egy jól működő csapatban veszek részt, ahonnan a lemorzsolódás minimális, inkább új tagok várnak a felvételre.

MAROSSZÉKI EMESE

szociális munkás, szupervízor
Életfa Önkéntes Központ, vezető
< terrapeuta@t-online.hu >

Mit kell tenni, ahhoz,
hogy a programot elindítsuk?








Megismerni a módszertant,
szükségletfelmérést végezni,
önkénteseket toborozni és
képezni őket,
egy koordinátort kijelölni,
aki kb. heti 4 órában elláthatja
a feladatot, és
kísérni-támogatni, motiválni és
jutalmazni az önkénteseket.
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A

„SZOCIÁLIS MUNKÁS KAMARA” LÉTREHOZÁSÁRÓL

2003.decemberében örömmel adtuk tudtul a HÁLÓ olvasóinak, hogy „Újabb állomásához érkezett a szociális
munka nagykorúsítása - szakmai kamara jön létre!”
Hát ezt bizony elhamarkodtuk … de nézzük csak meg,
mi érvényes MA az akkori gondolatokból:

Érdemes megállni egy pillanatra, és végiggondolni,
hogy milyen előnyöket és kockázatokat rejt magában
ez a lépés. A professziókat úgy jellemezhetjük, mint
olyan foglalkozási csoportokat, amelyeknek sikerült
elérniük, hogy többé-kevésbé maguk szabályozzák a
területükre vonatkozó foglalkoztatási normákat. Ezt
egyrészt azzal érték el, hogy olyan univerzálisan magasra értékelt “értéktartalmú szolgáltatások” egyedüli előállítóiként sikerült magukat elfogadtatniuk,
mint például az emberi egészség (orvosok), a jogrend és az igazságszolgáltatás (jogászok), a rend és
a biztonság (rendőrök), a haza biztonsága (katonatisztek), az emberi tudás (tudósok), az isteni rend evilági érvényesülése (papok), az esztétikum és a katarzis (művészek), stb.
Az univerzális értékek szolgálata egyben azt is sugallja a külvilág felé, hogy a professziók felelőssége
nem az egyéni önérdekhez kapcsolódik, hanem az
összesség jólétéhez, az ilyen szolgáltatások hiányában a közjó óhatatlanul sérül.
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Másrészt olyan teoretikus tudás (illetve olyan képességek) egyedüli birtokosaiként jeleníthetik meg magukat, amilyennel az ügyfelek nem rendelkeznek.
Vagy azért, mert az sok évi speciális tanulás révén
megszerezhető magas szintű teoretikus tudásanyagot feltételez (orvos, jogász, tudós), vagy speciális
veleszületett képességek meglétét (művészek), illetve a közösség érdekében monopolizált technikai ismeretek birtoklását (militáris professziók). Bárhogyan is, de sikerült elérniük, hogy a szakterületükről
többé-kevésbé kirekesztették a kívülállók tág körét
és a laikus megrendelők kontrollját.
Nem csupán arról van szó, hogy a professziók körében nem érvényes a “fogyasztónak mindig igaza van,
mert a fogyasztó rendel” - jelszava. A professziók esetében a vezérelv abban áll, hogy “a kliens - a szükséges teoretikus háttértudás (vagy az ihletett képességek) hiányában - nem képes megállapítani saját
szükségleteit és/vagy nem képes kiválasztani a nagy
számú lehetséges szolgáltatás közül a megfelelőt.
Az így külső kontroll nélkül maradó professzió saját
belső rendszerével óvja meg magát a hibáktól és az
önzéstől, mert ha a visszaélések gyanúja túl széles
körben elterjedne és permanenssé válna a kliensek
körében, akkor a közösség visszavonhatná a professzió monopóliumait. A professziók ezért etikai kódexeket és etikai bizottságokat állítanak fel az egyes
tagok visszaéléseinek, hibáinak kiiktatására, valamint olyan részletes viselkedési szabályokat dolgoznak ki, amik a professzionális működés egész intézményrendszerét lefedik. Az etikai kódex alapvető elvei: (A.): Univerzalitás: “A professzionálisoknak klienseik irányában érzelmi semlegességet kell mutatniuk. Minden rászorulónak szolgáltatniuk kell - függetlenül annak korától, jövedelmétől, rokonságától, politikai elkötelezettségeitől, fajától, vallásától és társadalmi státuszától”. (B.) : Az önérdektől független maximális szolgáltatásra törekvés: A nem-professzionalisták a klienseik fizetségéhez hígíthatják szolgáltatá-

saikat, a professzionalisták ezt nem tehetik meg. A
professzionalistáknak készen kell állniuk szolgáltatásaik megfelelő szintű nyújtására, még személyes kényelmetlenségük árán is. (C.): Bár meglehetősen ritkán szerepel írott formában az etikai kódexekben,
hallgatólagosan mégis elfogadott előírás, és megsértése gyakori viták tárgya a professziók tagjai között,
hogy a professzionális nem írhat elő vezérlő elveket
a kliens életének olyan elemeire, amelyekre nem terjed ki a teoretikus kompetenciája. Ha mégis megkísérel ilyeneket, az azt jelenti, hogy olyan területre lépett, ahol ő maga is laikus és ennélfogva egy másik
professzionális csoport felségterületét sérti.
A professzionális működés formális és informális intézményrendszerének (a szolgáltatások színterének,
a képzési és kutatási intézmények, valamint a professzionális érdekvédő-önképző-kulturális szövetségek) életét a professzió maga-alkotta szabályrendszere határozza meg. (…)
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu
A TÖRVÉNYTERVEZET ELSŐ SORAI ...
Az Országgyűlés elismeri a szociális munkások jogát a szakmai önkormányzáshoz.
A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy a
szociális munkás hivatás művelői közvetlenül és
választott testületei, tisztségviselői útján, demokratikusan, a jogszabályok által meghatározott keretek között, önállóan intézzék szakmai ügyeiket,
meghatározzák és képviseljék szakmai, gazdasági
és szociális érdekeiket, társadalmi szerepüknek
és súlyuknak megfelelő mértékben járuljanak hozzá a szociálpolitika alakításához, a lakosság szociális ellátásának javításához. Az Országgyűlés e célok elérése érdekében a következő törvényt alkotja: (…)
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A TÖRVÉNYTERVEZET INDOKLÁSA
A törvénytervezet a szociális munkások – azaz a szociális munkát hivatásként művelő szakemberek –
szakmai kamarájának létrehozásáról rendelkezik. A
kamara létrehozásának az a célja, hogy egy társadalmilag nagy fontosságú, és az igénybevevőkre jelentős hatást gyakorló tevékenység szakmai minőségének biztosítása elsősorban a hivatás tagjainak önszabályozása útján valósuljon meg.
A szociális munka és a szociális munkás
A szociális munka olyan személyes szolgáltatás, amely arra irányul, hogy az igénybevevő (szakkifejezéssel kifejezve: a kliens) képessé váljon problémái
kezelésére. A kliens lehet egyetlen személy, egy család, egy csoport vagy egy közösség. Az élet legkülönbözőbb jelenségei válhatnak problémává, azaz olyan
helyzetté, amelynek kezelése nehézséget okoz a kliensnek. A szociális munka elsődleges célja az, hogy
maga a kliens váljon képessé a problémák rendezésére; gyakori azonban az is, hogy a szociális munkás
maga intézkedik a probléma megoldása érdekében.
A szociális munka egyaránt irányul a kliens személyiségére, a személyközi kapcsolatokra, valamint a közvetlen illetve a tágabb környezet különféle elemeire
(így például a különféle jogok érvényesítésére, az anyagi javak megszerzésére, stb.).
A szociális munkát végző szakember a szociális munkás. Tevékenysége folytatásához magas szintű ismeretekkel és speciális készségekkel kell rendelkeznie;
munkáját nagy fokú önállósággal kell végeznie; továbbá megfelelő bizalmi viszonyt kell kiépítenie a kliensével. A szociális munkás tevékenysége erős hatást tud gyakorolni az igénybevevő pszichéjére, személyközi kapcsolataira, illetve általában az életminőségére.
A hivatásszerűen végzett szociális munka, illetve az
azt végző szakember, a szociális munkás a világ sok

országában megtalálható. A fejlett országok szociális, család- és gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási, igazságügyi, büntetés-végrehajtási és más közösségi intézményeiben magától értetődő a szociális
munkások jelenléte.
Magyarországon mintegy száz éve jelentek meg olyan szociális munkások, akik már szakmai tevékenységként végezték munkájukat. A korai kezdetet
több évtizednyi kihagyás követte, majd azután a
nyolcvanas évek végétől gyorsult fel a szociális munka, mint szakmai tevékenység elterjedése. Ennek
főbb megnyilvánulásai a következők voltak:
 A szociális ellátórendszerben több olyan szolgáltatást intézményesítettek, melyek - szakmai tartalmuk szerint - szociális munkának felelnek meg.
 A jogszabályok létrehoztak olyan munkaköröket,
melyek szociális munkát tartalmaznak, egyben
meghatározták azok betöltésének képesítési feltételeit.
 Létrejött a felsőfokú szociális alapképzések rendszere, melynek keretében főiskolai illetve egyetemi szinten tanulhatók a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek és készségek.
 Létrejött a szociális tevékenységet folytatók szakmai nyilvántartásának, a szociális szakvizsgájának illetve továbbképzésének rendszere.
 A szakemberek körében valamint általában a társadalomban elterjedt a szociális munkás megnevezés.
 Szakmai egyesületek jöttek létre, melyek vállalkoztak a szociális munkások különféle érdekeinek képviseletére. (A Szociális Szakmai Szövetség
több országos egyesület szövetsége)
 A szociális munkások (a Szociális Szakmai Szövetség keretében) megalkották a szakma etikai kódexét.
Magyarország nem csupán a pozitív példát követi,
amikor gondoskodik a szociális munka biztosításáról: erre nemzetközi egyezmény is kötelezi a Magyar

Köztársaságot. Az Európai Szociális Charta 14. cikke
szerint:
„A szociális jóléti szolgáltatásokból való részesüléshez való jog tényleges megvalósulásának biztosítására a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy
1. előmozdítják vagy biztosítják azokat a szolgáltatásokat, amelyek a szociális munka módszereinek
felhasználásával hozzájárulnak mind az egyének,
mind a közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, valamint szociális környezetükhöz történő
alkalmazkodásukhoz;
2. ösztönzik az egyének és az önkéntes vagy egyéb
szervezetek részvételét a szolgáltatások létrehozásában és fenntartásában.”
Az egyezmény előírásait a hazai jogrendben megvalósító szabályok közül különösen fontos az 1993. évi
III: törvény (mely a családsegítés nevű személyes
szolgáltatás létrehozásáról rendelkezett) és az 1997.
évi XXXI. törvény (amely a gyermekjóléti szolgáltatás
létrehozásáról rendelkezett). Mindkét törvény deklarálta, hogy a megnevezett szolgáltatások a szociális
munka módszerein alapulnak. Magyarországon ma a
szociális és a gyermekjóléti-gyermekvédelmi rendszerekben biztosítanak elsősorban olyan szolgáltatásokat, melyek a szociális munka körébe tartoznak.
Vannak azonban szociális munkások más területeken is, például a közoktatásban, az egészségügyben,
sőt egyes vállalkozások humánpolitikai részlegeinél
is.
Mára Magyarországon minden feltétel megvalósult
ahhoz, hogy a szociális munkásokat egy fontos, igényes és tekintélyes hivatás tagjainak tekintsük.
A kamarai szabályozás indoka
A szakmai kamara (más néven hivatásrendi kamara)
arra szolgál, hogy egy - a társadalom számára különösen fontos - hivatás gyakorlásának ellenőrzését a
hivatás tagjai lássák el, az állam felhatalmazása alapján, az e célra létrehozott köztestületen keresztül.
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A szakmai tevékenységek közül kiemelkednek a hivatások. A hivatást általában az alábbi jegyek különböztetik meg a szakmától:
elméletileg megalapozott ismeretanyag és az elsajátításához szükséges hosszú felkészítés
a tevékenység intellektuális jellege, a nagy önállósággal végzett munka, a munkáért viselt egyéni
felelősség
a társadalom szolgálatának motívuma
az igénybevevő kiszolgáltatott helyzete
a hivatás sajátos kultúrája.
A magyarországi szociális munka rendelkezik ezekkel a jegyekkel:
A hivatás körébe tartozó tevékenység minőségének
biztosítása sajátos eszközöket igényel. Általában a
különböző szakmai tevékenységek esetében maga a
fogyasztó a minőség legfőbb ellenőre, illetve megfelelő biztosítékot jelentenek a jogszabályi előírások, a
hatósági ellenőrzések, a munkáltató irányítási jogkörei. A hivatások esetében ezek az eszközök nem elegendők. A tevékenység sajátos körülményeire tekintettel sem az igénybevevő, sem a munkáltató, sem a
közigazgatás nem képes megfelelően ellenőrizni és
garantálni a tevékenység szakszerűségét, minőségét.
Magyarországon a szociális munka, mint szaktevékenység szabályozására, minőségének biztosítására
jelenleg elsősorban az alábbi eszközök szolgálnak:
 a szociális rendszer ellátásainak jogszabályban
történő előírása, definiálása (ezzel a végzendő tevékenység fő paramétereit határozzák meg);
 a szociális munkakörök meghatározása, és az azok betöltéséhez szükséges (elsősorban képesítési) feltételek előírása;
 a felsőfokú szociális alapképzések működése (ezen belül különösen a képesítési követelményeinek jogszabályban történő meghatározása, a felsőoktatási képzési programok akkreditálása);
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szakvizsga és továbbképzési rendszer (beleértve
a vizsga- és részvételi kötelezettségeket), valamint a szakemberek működési nyilvántartása;
 etikai kódex létrehozása és (alapvetően önkéntes
alapon történő) alkalmazása;
 a munkáltató (korlátozott jellegű) irányítási joga.
Ezek az eszközök szükségesek, de nem elegendők a
szociális munka minőségének biztosítására:
 A munkafolyamatokkal szembeni szakmai követelmények nem írhatók le valamiféle műveleti utasításban, mert a tevékenységet mindig a konkrét
esethez, sőt ezen belül a kliens szándékához kell
igazítani.
 Sem a közigazgatás, sem a munkáltató nincs abban a helyzetben, hogy közvetlenül ellenőrizze a
munkafolyamatot, illetve hogy utasításokat adjon
a konkrét teendőkre vonatkozóan. A munka a
szakember és a kliens bizalmi jellegű kapcsolatának keretein belül zajlik.
 A szociális munka nagy (és néha visszafordíthatatlan) hatást tud gyakorolni a kliensre. Ezért az utólagos beavatkozások nem képesek meg nem
történtté tenni az esetleges hibás lépéseket.
 A hivatás etikai kódexe csak akkor lehet kötelező
erejű, ha azt jogszabály előírja, és felhatalmazást
ad a szankcionálásra.
Mindezek az okok azt indokolják, hogy a szociális
munkások tevékenységének a jelenleginél tökéletesebb szabályozása valósuljon meg a kamara létrehozása révén.
A szociális munkás tevékenységének
kamarai szabályozása
Egy hivatásrendi kamarát létrehozó törvény azzal biztosítja a hivatás gyakorlásának minőségét, hogy a
pontosan körülhatárolt szakmai tevékenység gyakorlását kamarai tagsághoz köti, és megjelöli a kamarának a minőség biztosításával kapcsolatos hatásköreit. A Magyar Szociális Munkás Kamara a szociális
munkások tevékenységét, a szociális munkát nevezi


meg olyan tevékenységként, amely csak kamarai
tagként művelhető.
Elsősorban azt kell megjegyezni, hogy ez esetben
(mint a kamaráknál általában) a szabályozás egy tevékenységre, nem pedig a munkakörök valamely
csoportjára vonatkozik. Ennek az a célja, hogy a tartalmilag szociális munkának minősülő tevékenységet
kizárólag kamarai keretben lehessen végezni. Egyrészt így elkerülhető az, hogy a kamarai törvénynél alacsonyabb hierarchikus szinten elhelyezkedő rendeletek utóbb olyan munkaköröket hozzanak létre,
melyre nem vonatkozna a kamarai szabályozás.
Másrészt ha maga a tevékenység tartozik kamarai
szabályozás alá, akkor a szabályozás kiterjed az állami feladatellátás bármely ágazatára, sőt a nem állami tevékenységre is.
A tervezet definiálja a szociális munkát, alapul véve
a hazai gyakorlatban elterjedt meghatározásokat. A
definíció elemei:
 Hivatásszerűen végzett tevékenység:
Kizárólag a megélhetés fejében rendszeresen folytatott tevékenység esik kamarai szabályozás alá; az
önkéntes, illetve az önsegítő tevékenység nem.
 Személyes szolgáltatás:
Akkor minősül a tevékenység szociális munkának,
ha az a személyre irányuló szolgáltatásként jelenik
meg. A szolgáltatás történhet akár az állami feladatellátás keretében, akár azon kívüli szolgáltatásként.
Ha a segítségnyújtás nem szolgáltatás keretében
történik (hanem például az egyházak hitéleti tevékenységének részeként), akkor nem vonatkozik rá a
kamarai szabályozás.
 Problémamegoldásra irányuló jelleg:
A szociális munka tartalmi sajátossága, hogy az igénybevevő(k) számára ahhoz nyújt támogatást,
hogy képesek legyenek problémáik kezelésére.. A
szociális munka az igénybevevők problémáinak megoldásához szükséges erőforrások komplex mozgósítására, ezzel az igénybevevők élet- és működőképes-
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ségük javítására, illetve helyreállítására irányul. A szociális munka sajátossága tehát az, hogy elsősorban az igénybevevőt kívánja képessé tenni problémái kezelésére,
másrészt az, hogy komplex módon viszonyul az igénybevevő erőforrásaihoz. Számos olyan szolgáltatás létezik, amely nem a problémák kezelésére való képességre, hanem konkrét szükséglet kielégítésére, konkrét probléma
megoldására irányul (pl. különféle egészségügyi szolgáltatások.) Ezek nem a szociális munka keretébe tartoznak.
A Tervezet a kamarai szabályozás célját azzal valósítja
meg, hogy kimondja: Magyarország területén szociális
munkát - jogszabályban megállapított egyéb feltételek
mellett - az folytathat, aki a Kamara tagja. A kamara tagja
- eltekintve itt az egyéb feltételektől - az lehet, aki megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. E feltétel alól a Tervezet két irányban tesz kivételt:
 Lehetővé teszi a már a pályán tevékenykedőknek, illetve a megjelölt határidőn belül munkába lépőknek,
hogy - amennyiben megfelelnek a jelenlegi jogszabályi
előírásoknak - kamarai tagság nélkül is folytathassák
munkájukat.
 Egy ennél szűkebb körnek azt is lehetővé teszi, hogy a
szociális szakvizsga letétele esetén a kamara tagjává
váljék.
A Tervezet védetté teszi a szociális munkás megnevezést.
Ez a védelem nem érinti a felsőfokú szociális alapképzésben oklevelet megszerző személy jogosultságát az oklevelének megfelelő cím használatára. Ennek megfelelően
a szociális munkás megnevezés – egyezően a külföldi
gyakorlattal – mind a hivatás gyakorlóját, mind pedig a
felsőfokú végzettség birtokosát jelölheti.
A Tervezet csak a szociális munkások tevékenységét vonja a kamarai szabályozás körébe. A kamarai szabályozásnak más szakmai csoportokra való kiterjesztése szakmailag nem lenne kívánatos. Ez két dogot jelent:
a) A szociális munka végzésére másokat nem helyes feljogosítani. Külön említendők azok az OKJ-s szakképzettséggel rendelkező szakemberek, akik ma sem jogosultak

arra, hogy önállóan szociális munkát végezzenek. A kamarai
szabályozás nem akadályozza azt, hogy ezek a szakemberek
továbbra is a szociális munkás irányítása mellett végezzék a
szociális munka részfeladatait.
b) A szociális területen ma egyedül a szociális munka rendelkezik azokkal a kritériumokkal, amelyek indokolttá teszik a hivatásrendi szabályozást. A többi szociális szakmai tevékenység esetében indokolatlan lenne kamarai tagság előírása, és
mind a dolgozók, mind a munkáltatók ellenkezését váltaná ki.
A kamara feladatai
A Tervezet a létező kamarai törvények figyelembe vételével
határozta meg a szociális munkások kamarájának feladatait.
A feladatok
 a tagság keletkezéséhez, megszűnéséhez
 az etikai vétségek elbírálásához
 a hivatást érintő állami intézkedések véleményezéséhez kötődnek.
Külön megjegyzendő, hogy a kamara nem a munkavállalók
érdekvédelmét látja el, hanem a hivatás minőségének és tekintélyének védelmét.
A kamara szervezete
A Tervezet a kamara szervezetét más kamarai törvények szabályozási módjával egyezően határozta meg.
A Tervezet szakmai és társadalmi támogatottsága
A Tervezetet a Szociális Szakmai Szövetség több évi munkával, több fázisban készítette elő. A Tervezetről széles körben
szervezett vitákat, amiken több mint ezer fő vett részt. A viták
során elhangzott fontosabb felvetések beépültek az anyagba.
Az előkészítő munkák alapján állítható, hogy a szociális munkát végző szakemberek döntő többsége szükségesnek és
hasznosnak tartja a kamara létrehozását. A kamara létrehozásának tervét általában az érintett munkáltatók is elfogadják.
A törvény-tervezet szövegét készítette:
SZŐLLŐSI GÁBOR
szollosi@ajk.pte.hu
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